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Ny strategi. EU:s alkoholstrategi 
antogs 2006 och har i många stycken 
varit framgångsrik. Arbetet med den 
nya strategin går dock trögt.

Finansiering. IOGT-NTO:s 
framgångsrika Miljonlotteri står för 
närmare 90 procent av intäkterna. 
Vad händer om lotteriet får problem?

omslagsbIld 
Moa karlberg

Kul för siffernördar. IOGT-NTO har 
inlett ett samarbete med webbtjäns-
ten Gapminder. Ambitionen är att 
kunna presentera alkoholstatistik på 
ett begripligt och pedagogiskt sätt.

sri lanka. UNF samarbetar sedan 
flera år med organisationen Adic på 
Sri Lanka. Nu har man importerat 
deras bästa idéer till Sverige.
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Nyktra trender. Alkoholfritt och nykterhet blir allt 
mer trendigt. Accent har samlat tio aktuella exempel på 
människor och företeelser som håller sig till nollprocentigt.

NR 2/2012 acceNt  3



Svensk alkoholpolitik har alltid 
handlat om solidaritet. Vi har 
helt enkelt kommit överens om 
att den som dricker måttligt och 

kontrollerat fått utstå vissa inskränkning-
ar i den personliga friheten. Det går inte 
att köpa alkohol när och var som helst – 
för att vi vet att det faktiskt hjälper den 
som har problem eller som ligger på grän-
sen och riskerar att hamna snett. 

Höga priser, begränsad tillgänglighet 
och starka restriktioner för alkoholreklam 
har gång på gång visat sig vara det som 
fungerar när forskarna utvärderar olika 
länders alkoholpolitik. I många andra län-
der har man på senare år fått upp ögonen 
för den nordiska modellen och börjar sak-
ta men säkert ta efter. Samtidigt finns det 
tecken på att allt fler i Sverige vill lämna 
den framgångsrika modellen.

När tjänstemännen i Göteborg med 
stöd av alkoholforskare och polisen lade 
ett förslag om att begränsa serveringsti-
den till klockan tre på natten så blev det 
ett herrans liv. Politiker från partier som 
jag tidigare uppfattat som vettiga i alko-
holfrågor sparkade bakut och började 
prata om ”förmyndarstat” och ”nykter-
hetspropaganda”. 

Det är kanske dags att vi börjar prata 
om grunderna igen. Alkoholpolitik hand-
lar om solidaritet mina vänner. 

Tillbaka till 
grunden

Chefredaktören.  
Pierre Andersson
det handlar om 
solidaritet
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Vem är skyldig?
■ Apropå frågan om ansvar när man varit 
berusad och gjort sig skyldig till exempelvis 
misshandel: Det är min hand som har slagit. 
Det var jag som höll i vapnet. Utan min med-
verkan skulle det aldrig ha hänt.

För den som skadats har det ingen bety-
delse om jag var berusad eller inte. Och vad 
mina armar och ben sysslar med har jag själv 
ansvar för.

Vilka som egentligen har det yttersta ansva-

ret kan man fundera över. Är det ägaren till 
krogen där jag drack för mycket? Är det mid-
dagsvärden som bjöd, och jag blev full? Är det 
grupptrycket som kräver att jag ska vara med 
och dricka? Eller är det hela vår alkoholkultur?

70-80 procent av våldet i samhället har 
samband med alkohol. Polisen vet hur det här 
fungerar – och det kostar miljarder. Det går att 
ändra på!

ALkOhOLFRiTT ALTERnATiv

Vad får det vara att dricka? 
■ När jag är på någon officiell middag 
eller mottagning och får frågan vad jag 
vill dricka svarar jag antingen vatten eller 
mjölk. Då blir jag alltid erbjuden alkohol-
fritt vin i någon tjusig flaska som kostar 
skjortan. Jag insisterar alltid på mitt 
förstahandsval. I och med detta är jag inte 
speciellt lönsam och ses som en negativ 
gäst av krögaren. 

Frågan är varför vi som är nykterister 
ska vika oss? Vore det inte lämpligare 
att de som sitter och super kamouflerar 
detta? Folk tycks tro att det bara är den 
buteljerade glädjen som är äkta. Tro mig, 
jag har erfarenhet, lika rolig som man blir 

av för mycket sprit, lika orolig är man på 
morgonen dagen efter. Jag vill föreslå att 
man på varje meny skriver en varnings-
text om följderna av att bygga upp ett 
alkoholberoende.

ALF kARLMAn

MEDLEM IOGT-NTO SöDERMANLAND

opinion. 
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Läs våra nyheter på webben
www.accentmagasin.se

Katarina Templares 
byggnadsförening upa och 
Stockholm Distriktstempels 
byggnadsförening upa

Årsmöten den 29 mars 

Tid: 18.00 
Plats: NBV Stockholms län,
Bergsundsstrand 43, Stockholm. 

Utöver sedvanliga årsmötesförhan-
dlingar kommer förslag om fusion att 
behandlas. Ombud förutsätts medföra 
giltig fullmakt. 

Välkomna! 

Styrelsen 

Vill du veta mer ?                                                           
Kontakta SOBER-resor, Rotevägen 2, 433 69 Sävedalen,           
Tel. 031-26 53 30, eller   070-345 55 09 
E-mail: soberresor@telia.com, så sänder vi information

   www.soberresor.se

Vandring                   
TATRABERGEN       

2 - 8 juli

   
Med Zakopane som utgångspunkt vandrar vi i gräns-
trakterna mellan Polen och Slovakien  där Tatraber-
gen  och Tatrzanski nationalpark erbjuder många fina 
vandringsleder, omgivna av ett alpinskt landskap som 
är ett av de vackraste i Polen
 

Att vandra är ett annorlunda sätt att resa, som  ger dig 
en upplevelse för alla sinnen och en njutning för både 
kropp och själ

Läs mer på vår hemsida!  wendelsberg.se

”Det mest meningsfulla
jag gjort i hela mitt liv”

Någon har sagt att Projektbildaren är möjligheter-
nas utbildning eftersom du har alla chanser att 
utveckla dig själv och pröva dina egna idéer. 

Kursen förbereder dig för framtida arbete inom 
den idéburna sektorn i allmänhet och den drogfö-
rebyggande i synnerhet. En stor del av Projektbil-
daren handlar om att lära sig planera, genomföra 
och avsluta projekt, något du kommer att ha nytta 
av både privat och i yrkeslivet.

Kursen är ettårig och kräver att du slutfört dina 
gymnasiestudier, är eller blir medlem i IOGT-
NTO-rörelsen, att du inte använder alkohol eller 
andra droger, samt är tobaksfri. Under kurstiden 
får du möjlighet att bo och äta på Wendelsberg på 
mycket förmånliga villkor.

Kursen har fått många bra omdömen av våra 
tidigare deltagare. Är den kanske något för dig?



aktuellt. Slutdrucket efter klockan tre i Göteborg

Göteborg väntas bli först i landet av storstäderna 
med att sluta servera alkohol klockan tre. Sociala 
resursnämnden har röstat igenom förslaget. Nu 
väntar beslut i kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige.

öPPettider 2012 kan bli sista 
året för krogarna med femtill-
stånd i Göteborg. Kommunstyrel-
sen och kommunfullmäktige ska 
ta upp ärendet innan det slutgilti-
ga beslutet, men det mesta tyder 
på att krogarna tvingas stänga 
klockan tre. Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet och 
Kristdemokraterna står bakom 
beslutet och Dario Espiga (S), 
ordförande i sociala resursnämn-
den är mycket nöjd.

− Jag tycker det är ett bra 
beslut. Vi har tagit hänsyn till 
folkhälsan och till situationen på 
Avenyn. Vi går på polisens linje 
om att tidigare stängningstider 
skulle minska våldet, säger han.

Moderaterna och Folkpartiet 

är mycket kritiska till beslutet. 
De säger att problemen i cen-
trum faktiskt har minskat sedan 
Göteborg införde femöppet och 
att politikerna inte ska bestäm-
ma när festen är slut.

− Det är ett tråkigt beslut för 
Göteborg som storstad och för 
de människor som vill vara ute 
och roa sig med sina vänner. Men 
mycket tyder på att förslaget 
tyvärr kommer att gå igenom, 
säger Cecilia Wigström (FP), 1:a 
vice ordförande i Sociala resurs-
nämnden.

IOGT-NTO har länge föresprå-
kat kortare serveringstider och 
nämndens beslut är en delseger 
när det gäller tryggheten för 
Göteborgs invånare.

− Flera studier från länder 
som Norge och Australien visar 
att kortare serveringstider mins-
kar våldet. Det sambandet är 
glasklart och vi är extremt nöjda 
med det här beslutet. Ett bra 
nattliv skapas genom minskat 
alkovåld och bättre trygghet, 
inte långa serveringstider, säger 
Anna Carlstedt, ordförande för 
IOGT-NTO.

Idag har 16 krogar i Göteborg 
tillstånd att servera alkohol till 
klockan fem, och det har varit 
stor debatt kring det hos polisen, 
bland krögare och kommunens 
politiker. Polisen skrev 2010 ett 
brev till kommunstyrelsen och 
krävde en tidigare stängning på 
grund av bråk i centrum. Forska-
ren Fredrik Spaks alkoholrapport 
och polisens synpunkter har 
varit viktiga i bedömningen av 
förslaget till kommunens nya 
alkoholriktlinjer.

Kommunfullmäktige kommer 
ta beslut i frågan tidigast i mars.

Linn hEiEL EkEBORg

göteborg stänger 
krogarna klockan tre

Rekordstort 
knarkbeslag  
i Mexiko
narkotika Femton ton rent 
metamfetamin hittades av 
soldater vid en razzia i en förort 
till Mexikos näst största stad 
Guadalajara. Beslaget är mer än 
fyra gånger större än ett tidigare 
rekordbeslag av drogen förra 
sommaren.

Vilka som står bakom de 15 
ton narkotika som hittades vill 
myndigheterna inte gå in på, men 
det spekuleras att det är den kri-
minella ligan Sinaloa-kartellen. 
I delstaten Jalisco, där beslaget 
hittades, har just Sinaloa ökat 
sin tillverkning av drogen och har 
kontroll.

Linn hEiEL EkEBORg

Ny teknik spårar 
narkotika
narkotika Forskare vid Karo-
linska sjukhuset i Huddinge 
har hittat en teknik som gör 
det möjligt att spåra narkotika i 
utandningsluften. 

− Vi samlar aerosolpartiklar 
i ett filter. Sedan tar vi ut dem 
med hjälp av lösningsmedel och 
analyserar dem med masspek-
trometri, säger Olof Bäck profes-
sor i farmakologi.

Farmakologilabbet i Huddinge 
har nyligen upptäckt de fettpar-
tiklar som följer med utandnings-
luften. I somras provade de den 
nya tekniken för första gången.

EvA EkEROTh

Mexikanska soldater 
patrulllerar längs 

med gränsen.

krogarna på Avenyn får 
stänga tidigare framöver.
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aktuellt. Slutdrucket efter klockan tre i Göteborg tIPsa oss! 08-672 60 50 eller accent@iogt.se
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Alkoholreklamen ökar 
och blir mer aggressiv
alkoholreklamen ökar och 
kostnaderna för reklamen 
uppgick 2011 till över 800 
miljoner kronor. ko har 
reagerat på vinklubbarnas 
marknadsföring.

alkoHolreklaM Bara under 
2011 ökade alkoholreklamen 
med 25 procent. Sveriges bryg-
gerier anser inte att ökningen är 
så dramatisk.

– Den har inte ökat så drama-
tiskt som man kanske tror efter-
som den inte har varit tillåten i så 
många år i Sverige. Kronmässigt 
är det inte så mycket, säger 
Cecilia Giertta, vd på Sveriges 

Bryggerier, till Sveriges Radio.
Reklamen inte bara ökar, 

den blir också mer aggressiv. I 
december anmälde UNF distans-
försäljningsföretaget Antipodes 
Premium Wine till Konsument-
ombudsmannen för otillbörlig 
alkoholreklam.

 Konsumentombudsmannen 
(KO) har nu granskat marknads-
föringen och anser att Antipodes 
brutit mot reglerna för alkohol-
reklam. 

I våras anmälde IOGT-NTO 
flera tv-kanaler till Gransk-
ningsnämnden för att ha sänt 
alkoholreklam. Som Accent 
rapporterade i förra numret har 

Granskningsnämnden beslutat 
att driva ärendet vidare och är i 
kontakt med sin brittiska mot-
svarighet för att utreda frågan. 

IOGT-NTO har tidigare genom-
fört en undersökning bland svens-
ka folket som visar att 80 procent 
är emot alkoholreklam i TV.

− Svenska folket vill inte ha 
alkoholreklam och vi har ett 
totalförbud för den i radio och 
tv. Trots det fortsätter alko-
holtillverkarnas investeringar 
i alkoholreklam riktad mot en 
svensk målgrupp att öka, säger 
Sara Heine, verksamhetschef för 
IOGT-NTO.

EvA EkEROTh

…svenskar vill ha fler 
alkoholtester i trafiken. Det 
visar en undersökning som 
försäkringsbolaget If gjort 
under hösten.

3 av 4 

Medelålders tar 
bilen för att  
slippa dricka
alkoHol En skotsk studie visar 
att medelålders anser det svå-
rare än yngre att tacka nej till 
alkohol. I studien undersöktes 
alkoholvanorna hos 36 perso-
ner mellan 35 och 50 års ålder. 
Resultatet visade att deras 
drickande ställde till med mindre 
problem än yngres, men att de 
medelålders ansåg att det var 
svårare att låta bli.

Studien, som genomfördes av 
the Medical Research Council 
i Glasgow, visade att många 
medel ålders hittar på ursäkter 
för att slippa dricka. Några kvin-
nor ljög om att de gick på diet och 
både män och kvinnor erkände att 
de ibland tog bilen när de skulle 
på fest för att undvika alkohol.

Hälften av deltagarna drack 
mer än den rekommenderade 
mängden alkohol. 

EvA EkEROTh

30 döda av giftig 
sprit i Indien
HeMbrÄnt 30 personer i östra 
Indien dog efter att ha druckit 
giftig hemmagjord sprit. 

Det var i flera byar nära Cuttak 
i delstaten Orissa som dödsfal-
len inträffade. 100 personer tros 
ha druckit av samma giftiga sprit 
och dödsantalet väntas stiga.

Dödsfall från billig hembränd 
alkohol är vanligt i Indien. Under 
2011 dog nästan 170 människor i 
Västbengalen av det.

Linn hEiEL EkEBORg

Alkohol ökar risken för missfall
risken att drabbas av 
missfall ökar om man 
dricker alkohol under 
graviditeten. Även små 
mängder, som två glas   
vin  i veckan, ökar risken 
med 50 procent.

graviditet Dricker mamman 
fyra glas vin i veckan fördubblas 
risken. Det visar en stor under-
sökning på över 90 000 danska 
kvinnor som genomförts under 
perioden 1996 – 2002.

− Det är inte förvånande att 
alkohol är skadligt, men det är 
överraskande att så små mäng-

der ökar risken så mycket, säger 
Anne-Marie Nybo Andersen, 
professor i Social Epidemiologi 
vid den hälsovetenskapliga fakul-
teten vid Köpenhamns universi-
tet och en av forskarna bakom 
undersökningen.

Syftet med studien var egentli-
gen att visa att det inte var någon 
fara att dricka små mängder 
alkohol under graviditeten.

− Det var vad vi förväntat oss 
att få ut av studien. Därför blev 
resultatet desto mer överras-
kande, säger Anne-Marie Nybo 
Andersen.

EvA EkEROTh

Även små mäng-
der skadar.
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aktuellt. Äldre dricker mer

Per Leimar 
…som började jobba på iogt-
nto den första februari och 
närmast kom från systembo-
laget. 

vad ska du göra på iogt-nto?
− Jag ska jobba med alkohol-

politik både inåt i organisationen 
och utåt mot beslutsfattare och 
andra organisationer. Det gjorde 
jag på Systembolaget också. 
Hur känns det att gå över till 
motståndarsidan?

− Jag började jobba i Sys-
tembolagsbutik för att jag 
behövde ett jobb. Ganska snart 
upptäckte jag att de hade en idé 
som jag gillade. De sista femton 
åren fick jag jobba med den, det 
vill säga att begränsa vinstin-
tresset och skadeverkningarna 
av alkoholförsäljningen. Det är 
av samma skäl jag tycker det är 
roligt att jobba här.
vad kan du tillföra iogt-nto?

− Jag tycker det är roligt att 
sätta mig in i saker, lära mig 
dem och föra det vidare till 
andra. Förhoppningsvis kan 
rörelsen ha nytta av det i det 
politiska påverkansarbetet och 
opinionsarbetet. Även om det är 
mitt intryck att folk inom IOGT-
NTO-rörelsen är mycket kun-
niga, hoppas jag kunna bidra.

EvA EkEROTh

per Leimar

 Hallå dÄr! 
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Inget VM utan öl 
alkoHol Fifa kräver att öl ska 
finnas till salu under fotbolls-VM 
2014.

 − Det är en del av VM, säger 
Fifas generalsekreterare Jerome 
Valcke. 

Han är i Brasilien för att 
inspektera byggen av arenor, 
men också för att sätta press 
på brasilianska myndigheter i 
alkoholfrågan. Brasilien införde 
alkoholförbud på fotbollsarenor 
2003 för att minska våldet. 

Nu har ett lagförslag tagits 

fram som upphäver förbudet 
under VM. 

Svenska fotbollförbundet 
delar inte Fifas inställning.

− Vi tycker inte att alkohol 
och fotboll hör ihop. Vi försöker 
begränsa alkohol i samband med 
matcher, säger Lars-Åke Lagrell, 
ordförande i Svenska fotbollför-
bundet.

Han anser att det är ett säker-
hetsproblem när alkohol finns 
med i bilden.

− Så lite alkohol som möjligt 

på arenorna är vår linje. Oftast 
är alkohol inblandat när det blir 
bråk. Men Jerome Valcke ser inte 
på alkohol på samma sätt.

EvA EkEROTh

riskfylld konsumtion  
ökar bland äldre
alkoholkonsumtionen 
bland äldre ökar, särskilt 
bland kvinnor. det är en ny 
trend som beroendevården 
har svårt att möta eftersom 
behandlingsprogram för 
gruppen saknas.

alkoHol Trots att den totala 
alkoholkonsumtionen har gått 
ned de senaste åren finns det 
grupper som ökat sin konsum-
tion. Dit hör de äldre som går 
i pension nu. Det framgår av 
Socialstyrelsens lägesrapport 
som publicerades i februari. De 
som är födda på 20- och 30-talet 
dricker mindre än de som är 

yngre. Nu går 40-talisterna i 
pension och de har en betyd-
ligt högre alkoholkonsumtion. 
Särskilt märks skillnaden bland 
kvinnor, som ofta var helnyktra 
förr. De nya pensionärerna tar 
sina alkoholvanor med sig in i 
pensionsåldern.

− Man ändrar inte sina alko-
holvanor över en natt, säger Eva 
Wallin, enhetschef på Socialsty-
relsen.

En sannolik konsekvens blir 
att andelen riskkonsumenter 
ökar och med dem antalet alko-
holrelaterade skador. För äldre 
kan alkohol också innebära en 
extra hälsorisk eftersom de ofta 

medicinerar mot olika åkommor.
− Vi vet inte om det här är en 

tillfällig puckel, men det verkar 
som om det kommer några gene-
rationer pensionärer som dricker 
mer än tidigare. Om deras kon-
sumtionsnivå håller i sig vet vi 
inte heller, men vi vill ändå lyfta 
problemet, säger Eva Wallin

I rapporten har Socialstyrel-
sen tittat närmare på personer 
mellan 60 och 79 år som vårdas 
i sluten vård för en alkoholrela-
terad sjukdom. Gruppen ökade 
med cirka 45 procent, för både 
män och kvinnor, mellan 2000 
och 2010.

EvA EkEROTh

”Alkohol är en del av VM” – säger Fifas 
generalsekreterare Jerome Valcke

Mellanölsgenerationen har 
gått i pension.
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…av USAs invånare vill 
legalisera marijuana. Det är 
en ökning från 46 procent 
förra året. KäLLA: GALLUp

50 %

Washington  
röstar om  
Cannabis
Cannabis Legaliseringsrörelsen 
i staten Washington har samlat 
tillräckligt med namnunderskrif-
ter för att få igenom en folkom-
röstning om legalisering. 
Detsamma kommer med största 
sannolikhet också att ske i Colo-
rado, trots massivt motstånd 
från delstaternas regeringar. 

Legaliseringsrörelsen förvän-
tas lägga milliontals dollar på 
kampanjer inför valet.

En undersökning visar att 48 
procent av invånarna i staten 
Washington stöder tanken på
legalisering.

I Kalifornien sa väljarna nej till 
ett liknande förslag 2010. 

EvA EkEROTh 

Cannabis dubblar 
risk för bilkrasch
Cannabis Förare som använt 
cannabis löper dubbelt så stor 
risk att orsaka en allvarlig bilo-
lycka än de som inte är påver-
kade. Det visar en ny kanaden-
sisk studie som tittat på 50 000 
människor världen över som varit 
inblandade i allvarliga eller död-
liga bilolyckor. 

Resultatet beror på att drogen 
försämrar hjärnans motoriska 
funktioner som behövs vid bilkör-
ning. En undersökning från år 
2000 av 537 förare i Skottland 
visar att 15 procent av de sva-
rande i åldern 17-39 år någon 
gång använt cannabis och kört 
ett fordon inom 12 timmar.

Linn hEiEL EkEBORg

Caroline szyber, kd, är en av flera unga riksdagsledamöter 
som systembolaget bjudit in för att praktisera i butik. Syftet 
är att öka kunskapen om monopolet och förståelsen för arbetet 
med ålderskontroller. Caroline Szyber ville gärna se hur det fungerar 
att sälja en vara man inte ska göra reklam för. 
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statens folkhälsoinstitut har 
delat ut 42 miljoner kronor 
till länsstyrelsernas arbete 
på andt-området. bland 
de beviljade ansökningarna 
fanns en gemensam från 
samtliga länsstyrelser 
för kompetenshöjning på 
tillsynsområdet.

tillsyn Enligt Mikael Bentzer, 
socialdirektör på Länsstyrelsen 
i Södermanland, är bakgrunden 
till ansökan att Riksrevisionen 
kritiserat tillsynen och funnit att 
det görs för lite, för dåligt och 
för olika.

− För att råda bot på det 
ansökte vi och fick pengar 2011 

till en satsning på att utveckla 
tillsynen på alkohol- och tobaks-
området, säger han. Vi ville skapa 
en gemensam syn på hur tillsy-
nen ska bedrivas, till exempel 
hur man gör en tillsynsplan, hur 
granskningen ska gå till och hur 
man skriver en redogörelse. 

Inom ramen för projektet tog 
länsstyrelserna fram gemen-
samma definitioner och standar-
diserade mallar och rutiner. Det 
gör att resultaten av inspektio-
nerna i de olika länen framöver 
kommer att vara jämförbara.

I år har länsstyrelserna 
gemensamt fått 650 000 kronor 
för en satsning på att utbilda 
länsstyrelsernas handläggare  

i tillsynsfrågor.
− Hela den statliga organisa-

tionen genomgår en generations-
växling. Av de 21 länsstyrelserna 
har nio en ansvarig för tillsynen 
som arbetat ett år eller kortare 
tid, säger Kicki Scheller, soci-
aldirektör på Länsstyrelsen på 
Gotland, som ansvarar för årets 
projekt.

− Under utbildningen kommer 
vi att kompetensutbilda varandra, 
vi kommer att gå igenom mallar 
och definitioner och gå igenom 
hur vi ska jobba med dem, säger 
hon. Målet är att bedömningarna 
ska vara likvärdiga i alla landets 
kommuner.

EvA EkEROTh

Länsstyrelserna satsar 
på alkoholtillsyn

NR 2/2012 acceNt  9



aktuellt. Barn i missbruksfamiljer uppmärksammas

Göteborg är först ut av storstäderna 
i landet med att ifrågasätta kro-
garnas öppettider till klockan fem 

på morgonen. En utredning visar att det 
finns samband mellan krogarnas öppet-
tider och förekomsten av våld, något som 
fått politikerna i Göteborg att vilja stoppa 
alkoholförsäljningen på krogarna redan 
klockan tre.

och kritiken har inte låtit vänta på 
sig. Röster om att Göteborg dör som 
evenemangsstad kommer från alla håll 

och krögarna är 
rasande. De förne-
kar våldet på kro-
gen och skyller på 
spårvagnstrafiken, 
snabbmatsked-
jorna, taxibolagen 
eller svartklubbs-
verksamheten. 
Men ingen talar 
om krogarnas eget 
vinstintresse.

om krogarna inte 
skulle ha något 
intresse av att 

tjäna pengar skulle de kunna ha öppet till 
klockan fem men sluta servera alkohol 
vid tre, men det lönar sig inte. Krogarnas 
vinstintresse är ett stort problem. Att 
tjäna pengar på människors alkoholkon-
sumtion medför ett ansvar, något som 
krogarna inte tar. I den här debatten tar 
man för stor hänsyn till krögarna. Krogar-
nas ägare borde inte få något att säga till 
om alls i det här läget. Folkhälsan måste 
alltid gå före de ekonomiska intressena. 

att krögarna förnekar våldsproblemen 
i centrum och till varje pris vill ha öppet 
till klockan fem är oroväckande. Hur 
långt är de beredda att gå för att få fort-
sätta servera alkohol utan att ta ansvar 
för de ökade alkoholrelaterade vålds-
brotten? Det handlar om pengar eller 
människor. Hur mycket är en människa 
egentligen värd?

Linn hEiEL EkEBORg

När ekonomiska 
intressen går före

Linn Heiel
Ekeborg
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vart femte barn beräknas ha en 
förälder som dricker för mycket. de 
brukade kallas de glömda barnen. för 
att ändra på det hölls för andra året i 
rad en uppmärksamhetsvecka med en 
rad evenemang runt om i landet. 

barn till MissbrUkare  Den vecka då den 
14 februari, Alla hjärtans dag, infaller är i 
flera länder en vecka då barn som lever i 
familjer med missbruk uppmärksammas. I 
Sverige drivs kampanjen under namnet Vart 
femte barn. 

Bakom kampanjen står 23 organisationer, 
däribland IOGT-NTO, UNF, Junis, NSF och NBV. 
Initiativtagare är CAN. Accent besökte två av 
evenemangen.

I Göteborg pratade författaren Susanna 
Alakoski om människor i utsatta situationer. 
Hennes böcker handlar ofta om anhöriga till 
missbrukare eftersom hon anser att anhöriga 
lider mer än missbrukarna. 

− Den socialpolitiska debatten är död. Vi 

måste jobba tillsammans för att dessa frågor 
lyfts upp, säger hon.

I Stockholm presenterades boken Våga  
fråga, våga lyssna, våga agera. Det är en bok 
för skolpersonal full av goda exempel. Där 
personer som arbetar i skolan berättar hur de 
hittat former för att jobba med eleverna.

− Jag hoppas att den ska väcka mod att 
våga ta i frågorna. När man läser om hur andra 
gjort kanske man får inspiration att göra något 
själv, säger författaren Madeleine Pousette. 

Sedan 2004 gör Junis varje år en kartlägg-
ning av kommunernas stöd till barnen.

− Förra året uppgav 83 procent av kommu-
nerna att de kunde erbjuda stödgrupper. Det 
är ett fantastiskt bra reslutat, men trots att 
antalet kommuner som erbjuder stöd har ökat 
når vi inte fler barn än tidigare, säger Ann-Britt 
Hagel, förbundssekreterare i Junis. 

Hon hoppas att Junis ska kunna ta fram en 
metodutbildning för vuxna så att de blir bättre 
på att hitta barnen.

EvA EkEROTh OCh Linn hEiEL EkEBORg

glömda barn  
uppmärksammas

Ann-Britt Hagel
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Fler hemlösa med 
missbruksproblem
färre hemlösa 
sover utomhus och i 
offentliga utrymmen. 
andelen hemlösa med 
missbruksproblem har 
också minskat trots att 
antalet ökat. det visar 
socialstyrelsens nya 
kartläggning.

HeMlösa Att andelen missbru-
kare minskat bland de hemlösa 
beror på att Socialstyrelsen 
vidgat begreppet så att antalet 
som räknas som hemlösa bli-
vit många fler. I årets rapport 

uppskattas de till cirka 34 000 
personer. År 2005 var de 18 000, 
men siffrorna är alltså inte jäm-
förbara.

Antalet missbrukare har ökat 
från cirka 10 000 till 13 000, 
men utgör ändå en mindre del av 
gruppen hemlösa än tidigare.  

– Vi har förtydligat och gjort 
en bredare inventering som ger 
en mer rättvis bild av hur det ser 
ut. I gruppen ingår numera till 
exempel även personer som bor 
i boendelösningar som social-
tjänsten anordnat, till exempel 
träningslägenheter, försökslä-

genheter och lägenheter med 
sociala kontrakt, säger Annika 
Remaeus, projektledare vid 
Socialstyrelsen.

Däremot ingår inte de som bor 
på institution om de har mer än 
tre månader kvar till utskrivning. 

Männen är i majoritet bland de 
hemlösa, men andelen kvinnor 
har ökat. 

Mest positivt i kartläggningen 
är att färre sover utomhus eller 
i offentliga utrymmen, 280 per-
soner 2011 jämfört med 950 år 
2005. 

EvA EkEROTh

vinlotteri I ungdomshuset 
Elektronen i Kungsbacka råder 
förbud mot att dricka alkohol. 
Trots det hade en pensionärs-
förening vinlotteri i huset, något 
som är klart olämpligt och inte 
tillåtet enligt fritidschefen Lars 
Nyström.

En av ungdomarna anmälde 
pensionärsföreningen och nu vill 
fritidsnämnden förbjuda förva-
ring av alkohol i lokalerna, något 
som kommit privatpersoner att 
reagera. Det har kommit in flera 
skrivelser från personer som är 

oroliga över att förbudet kommer 
att innebära att personalen inte 
kan handla på Systemet på ras-
ten och förvara alkoholen i huset.

Trots olika medborgares oro 
för inskränkningar i personalens 
frihet verkar det inte som om 
det är något som bekymrar dem 
själva.

− Vi tycker att förbudet är bra. 
Här i huset sitter kommunens 
folkhälsoavdelning och för oss 
som jobbar här har det alltid varit 
självklart att inte förvara alkohol 
i lokalerna, men om det är oklart 

för våra hyresgäster så måste vi 
förtydliga reglerna, säger Lars 
Nyström.

Linn hEiEL EkEBORg  
OCh EvA EkEROTh

Förbud mot förvaring av alkohol på ungdomsgård

Alkoholism värre  
för kvinnor
HÄlsa Kvinnors hjärnor får 
snabbare alkoholskador än 
mäns, enligt ny svensk studie. 
Serotoninsystemet, som styr 
impulskontroll och sinnesstäm-
ning i hjärnan, försvagas med 
50 procent efter bara fyra års 
överkonsumtion av alkohol. För 
män tar det tolv år innan de når 
samma resultat. Detta har fors-
kare vid Psykologiska institutio-
nen på Göteborgs universitet och 
Sahlgrenska akademin kommit 
fram.

Ulf Berggren, docent i psykiatri 
vid Sahlgrenska akademin, säger 
till tidningen Modern psyko-
logi att det är särskilt viktigt att 
undersöka alkoholkonsumtionen 
hos kvinnor som söker vård 
för depression, ångest eller 
sömnproblem, eftersom det är 
symtom som kan bero på sänkt 
serotoninfunktion till följd av 
drickande.

Forskarna vet ännu inte huru-
vida serotoninsystemet kan 
återhämta sig, men säger att 
nykterhet kan hjälpa mot en del 
andra alkoholskador på hjärnan.

Linn hEiEL EkEBORg

…ökade Systembolagets 
försäljning av alkoholfria 
drycker med under 2011.

26 %

Allt färre sover 
utomhus
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Mer läkemedel 
mot ADHD
adHd Enligt Socialstyrelsens 
Lägesrapport 2012 ökar behand-
lingen med centralstimulerande 
läkemedel mot ADHD kraftigt 
bland både pojkar och flickor. 
Flest recept skrivs ut till pojkar i 
åldern 10 – 14. För flickor är den 
vanligaste åldern 15 – 19.
Den största ökningen står dock 
gruppen 20 – 24 år för. I den 
gruppen har ökningen bland 
kvinnor varit 344 procent och 
bland män 302 procent.

– Vi vet att alla barn som diag-
nostiseras för ADHD inte behöver 
läkemedel och det är därför 
svårt att bedöma om det finns en 
överförskrivning eller en under-
förskrivning, säger Karin Flyckt, 
projektledare på Socialstyrelsen.

Pojkar och yngre män står för 
80 procent av alla uthämtade 
recept, men könskillnaderna 
minskar med stigande ålder. 
I gruppen över 35 är det lika 
många kvinnor som män som 
hämtar ut medicin. 

EvA EkEROTh

aktuellt. Alkoholsmugglare gripna

smuggelhärva  
i sundsvall
Under 2011 har tullen vid flera tillfällen stoppat 
stora leveranser av alkohol på väg till Sundsvall. I 
flera fall har det rört sig om alkohol som beställts 
av privatpersoner på internet. Någon skatt har inte 
betalats för varorna.

sMUggling Efter omfattande 
spaning och utredning av Tull-
verket, Åklagarmyndigheten, 
Skatteverket, Kronofogden och 
polisen har 87 personer mellan 
20 och 66 år åtalats. Fem miss-
tänks vara huvudmän. De åtalade 
finns i hela Sundsvall. En av de 
åtalade arbetar på Bolagsverket 
och har använt verkets e-post 
för att ta emot beställningar. Två 
anställda på Fonus förvarade öl 
i företagets lokaler, bland annat 
i likkistor. 

Mängden alkohol som förts in 
i landet uppgår till över 195 000 
liter öl, drygt 7 000 liter vin och 
drygt 1 700 liter sprit. Beräknat 
skattebortfall uppskattas till 
cirka 2 miljoner kronor.

– Det här är det största ären-
det när det gäller alkoholsmugg-
ling som Tullverket haft i Norr-
land. Det rör sig om en välorgani-

serad smuggling som engagerat 
ett stort antal chaufförer och 
medhjälpare – allt för att föra in 
så mycket illegal alkohol i landet 
som möjligt, säger Sven Eriks-
son, tullinspektör på Tullverkets 
norrlandsfunktion, till Accent.

En stor del av alkoholen har 
kommit till Sverige på traditio-
nellt vis med bil eller lastbil från 
Tyskland över öresundsbron 
eller med färja från Helsingör till 
Helsingborg.

− Det nya är att man också 
beställt stora mängder via 
internet som sedan sålts vidare. 
Genom att köpa stora mängder 
har de fått specialavtal och bra 
rabatter från både distanshan-
delsföretag och transportföre-
tag, säger Sven Eriksson.

Han berättar också att det helt 
säkert rör sig om kommersiell 
verksamhet.

− Det är så stora mängder som 
köpts in att man förstår att det 
bara är avsett för försäljning. En 
stor del av alkoholen har dess-
utom sålts vidare pallvis, säger 
han.

För att försvåra för Skatte-
myndigheten har fiktiva finska 
namn och adresser använts vid 
inköp via internet.

Förundersökningsprotokol-
let omfattar 10 000 sidor. Hur 
länge smugglingsverksamheten 
pågått vet man inte. Utrednings-
arbetet har även involverat tyska 
tullmyndigheten. Dessutom har 
Tullverket fått rättslig hjälp från 
Norge och Finland.

− Förhoppningsvis kan det sto-
ra massmediala intresset för den 
här händelsen göra så att folk 
förstår att det inte är okey att 
köpa smuggelsprit. Påfallande 
många av kunderna har handlat i 
god tro. De har blivit vilseförda av 
transportföretaget som upplyste 
om att det är tillåtet att anlita 
dem för att transportera varorna, 
men ”glömde” informera om att 
man måste betala skatt, säger 
Sven Eriksson.

EvA EkEROTh

Jordig smak?

amfetamin 
är en drog vi 
måste hålla 
ögonen på.”
EMcDDAs chef wolfgang 
Götz, är oroad över en 
ny rapport som visar att 
europeiska producenter 
har utvecklar storskalig 
produktion och förfinad teknik 
för amfetaminframställning. 
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Vi erbjuder dig en inspirerande utbildning med tre 
träffar under ett drygt halvår. Du får uppdatera dig 
kring IOGT-NTO, utvidga ditt nätverk och tillsam-
mans med andra eldsjälar inspireras att få saker 
att hända lokalt. Och dessutom få njuta av god mat 
och trevlig miljö på Wendelsbergs folkhögskola i 
Mölnlycke.

Träff 1, 17–19 april
Träff 2, 11–13 september
Träff 3, 20–22 november

Vill du veta mer? Beställ en fullständig inbjudan på tel 08-672 60 05 eller via mail  
tobias.tengstrom@iogt.se, eller gå in på www.iogt.se/utbildningar och läs mer.

Välkommen med din anmälan till årets mest spännande IOGT-NTO-utbildning!

Seniorutbildning för lokala eldsjälar
Är du senior och känner att du har lite mer tid för att engagera dig i IOGT-NTO? Vi söker 
lokala eldsjälar som brinner för IOGT-NTO och vill se saker hända.

Välkommen till

SOCIALT FORUM 2012

27–29 april, 
Herrfallets kurs- och 
konferensanläggning  
i Arboga

BOKA 
NU!

Välkommen till en familjevänlig helg som har något som passar alla åldrar. Seminariepass, prova-på-pass,  

barn- och ungdomsverksamhet och gemensamma kvällsaktiviteter. 

För mer info se www.iogt.se. Anmäl dig på www.iogt.se/socialtforum2012. 
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Nykterhet och alkoholfria alternativ blir 
allt trendigare. det talas ibland om 
en våg av nynykterhet. Accent har 
samlat tio aktuella exempel.

10
nyktra 
 trender

FOTO: MOA KARLBERG
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1.
det är en helt vanlig tisdag. Klockan är 
strax före tolv. Det är lunchdags och ute på 
stan jagar folk något att äta. Men häruppe i 
Hörsalen på Kulturhuset i centrala Stockholm 
laddas det för discodans under en intensiv 
timme. Vi har kommit till Lunchbeat, ett nytt 
och nyktert fenomen som snabbt har spridit 
sig till städer runt om i Sverige och världen. 
Här kastar man av sig slipsen, kavajen och 
pumpsen för att käka en snabb macka och 
därefter kasta sig ut på dansgolvet och skaka 
loss till pulserande techno. 100 kronor kostar 
det och då ingår lunchmacka och dryck. 
Fenomenet startades 2010 av Molly Ränge, 
en helt vanlig, yrkesarbetande tjej som aldrig 
orkade vara ute och dansa på kvällarna. Hon 
tänkte att det måste finnas flera som hon; tröt-
ta småbarnsföräldrar och hårt arbetande män-
niskor som gillar att dansa, men helst avstår 
från sena kvällar med för mycket alkohol. Sagt 
och gjort. Hon arrangerade på vinst och förlust 
en lunchdans – och fick stort gensvar.

– Det är fantastiskt kul! Alla sorters män-

niskor kommer hit. Föräldralediga, advoka-
ter, börsmäklare och affärsbiträden. Det vi 
har gemensamt är att vi gillar att dansa till 
modern musik. Vi har olika DJs som spelar, 
det är live eller mix. Att det är nyktert ger 
energi. Alkohol tar ju energi och så bli man 
bakis dagen efter. Det slipper vi här, säger 
Molly som säger sig vara förvånad över att 
svenskar faktiskt kan dansa och släppa loss 
utan alkohol i kroppen.

– Lunchbeat är ett bevis för att det verkli-
gen fungerar!

det gör det uppenbarligen. 370 upprymda 
och glada personer på det mörklagda dans-
golvet talar sitt tydliga språk. 

– En kul, helt sjuk idé verkligen. Vem kunde 
tro att svenskar skulle kunna skaka loss så 
här? Utan alkohol? säger Lizzy och skakar 
på huvudet. Hon är häpen och tagen över 
upptäckten att vi svenskar faktiskt tycks ha en 
talang för att ha kul utan fylla. P

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

Lunchbeat
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3.
I 2011 års undersökning uppgav 55 pro-
cent av pojkarna och 59 procent av flickorna 
i årskurs 9 att de druckit alkohol de senaste 
tolv månaderna. För fyra år sedan var motsva-
rande siffra 61 procent respektive 68 procent.

Trenden ser likadan ut i många andra 
länder, exempelvis USA. En teori är att det 

ökande spelandet framför tevespel och dato-
rer bidrar till att minska drickandet.

Den nyktra trenden har dock hållit i sig 
ända sedan 70-talet. Då hade 90 procent av 
eleverna druckit alkohol enligt CAN:s mät-
ningar, och sedan dess har konsumtionen 
minskat med 33 procent. P

Linn hEiEL EkEBORg

Även på Facebook kan man hitta nyktra 
zoner. Ett exempel är gruppen ”vi som kan ha 
kul utan alkohol” startade för två år sedan och 
samlar 40 000 medlemmar.  Ett annat exem-
pel är IOGT-NTO-rörelsens Vit Jul-kampanj 
som har över 83 000 fans på Facebook.

Linn hEiEL EkEBORg

2. Fakta. Så många unga dricker.
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fLer unga 
dricker inte

FOTO: MOA KARLBERG
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4.Alkoholfria barer har länge funnits 
utomlands. Men inte i sverige. förrän nu. 
i augusti förra året slog portarna upp till 
Juiceverket i stockholm. tre bartenders, 
sebastian berggren, niklas Junker, Claes 
Häggström samt skådespelaren andreas 
Wilson bestämde sig för att det var dags 
att introducera svenskarna för färskpres-
sade, vitaminstinna, färgglada drinkar 
– serverade dagtid. nog för att det redan 
fanns färskpressad juice att köpa. Men 
inte på det här sättet. Juiceverket är en 
personlig liten bar, ett ”hål i väggen”, med 
en rå inredning som för tankarna till en 
sliten gård eller en fabrik. grabbarna har 

lagt sin själ i det här och är mycket nöjda 
med resultatet. det är gästerna också. 
drinklistan rymmer alltifrån apple fizz 
och burberry blizz till matiga smoothies 
med avokado och banan. ingredienserna 
varierar mellan exempelvis ingefära, äpple, 
passionsfrukt, hallon och lime. spännande 
och förvånansvärt prisvärt.

– tanken är att det ska vara hyfsat bil-
ligt, så att alla ska känna att de ha råd. Man 
ska kunna komma in här, beställa en drink 
och hänga en stund, snacka med oss eller 
andra gäster. sunt barhäng helt enkelt, 
säger andreas Wilson, P

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

Juiceverket
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5.

6.

– att erbjuda läsk eller ett avalkoholiserat 
vin skulle bli helt fel tillsammans med den 
mat vi serverar här. Vår matlagningsfilosofi är 
att hitta de bästa och godaste råvarorna efter 
säsong, oavsett om det handlar om dryck eller 
mat. Vi samarbetar med lokala och ekologiska 
odlare och uppfödare, säger Victor Fransson, 
kock på lyxkrogen Mistral i Stockholm.

Här ratar man alltså de vanliga alkoholfria 
dryckerna och satsar i stället på att ta fram 
egna drycker som harmonierar med de smak-
rika avsmakningsmenyer på tre till sju rätter 
som man serverar.

just nu har Mistral en torr och väldoftande 
must från Järna, aen osötad fläderdryck och 
en rabarber&grandryck som passar perfekt 
till maten. Råvarorna till dryckerna skördades 
och togs tillvara i höstas. Nu är det bara att 
servera utspätt med lite vatten.

– Gran är en fantastisk smaksättare och 
rabarber är syra mässigt en mycket bra råvara, 
säger Victor, som dock inte vill inte lyfta fram 
en dryck framför en annan i förhållande till de 
olika rätterna.

– Vårt fokus är mat och vi anser att dessa 
drycker passar bra till allt. Vi vill helt enkelt 
servera det som smakar riktigt bra! P

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

Förra året ök ade System bolaget sin för-
säljning av alkoholfria drycker med 26 pro-
cent. Det är den grupp drycker som ökat mest, 
flera år i rad.

– Roligt, tycker vi. ökningen beror förmodli-
gen på att det har kommit ett bättre sortiment 
med lite ”torrare” viner och cidrar än det 
man kan hitta i mataffären. Våra alkoholfria 
produkter är väl anpassade för att fungera 
ihop med mat och har en ”vuxen” smak som 
tilltalar många, säger Systembolagets press-
ansvarige Lennart Agén.

Av systembolagets 61 alkoholfria drycker 
säljer mousserande och öl bäst.

– Nytt inom de alkoholfria sortimentet är 
äppelmust från svenska musterier, som är 
torrare än de man kan köpa i mataffären. 
Generellt kan man säga att vi köper in allt 
fler alternativa drycker, som inte försöker 
efterlikna vin, utan som har sin egen karaktär. 
Ett bra exempel är drycken 100% Blåbär 
som fungerar som ett utmärkt alternativ till 
rödvin. P

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

SyStemetS 
aLkohoLfria 
ökar meSt

FOTO: MOA KARLBERG

Lyxkrogar SatSar 
på aLkohoLfritt

Victor Fransson på 
Mistral i stockholm 
jobbar aktivt på att 
hitta spännande 
alkoholfria alternativ 
till maten.
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På Klubb sobeer är utbudet av alkohol-
fria drycker stort. Det är nämligen Stock-
holms första nyktra nattklubb.

Klubben startades förra våren av några 
UNF:are som var missnöjda med det alko-
holfria utelivet. De ville skapa en klubb 
med ett hållbart koncept och började jobba 
med projektet. I sin marknadsföring lovar 
man att ge gästerna en ”en klubb med 
välutvecklad bar, dansgolv och livemusik” 
och ”smaksensationer som kommer få dig 
att glömma bort procenthalten”. 

Premiären gick av stapeln i april förra 
året och sedan i höstas håller de till i 
lokaler på Kungsholmen. P

Linn hEiEL EkEBORg

Fler människor väljer alkoholfritt och det 
har det nystartade familjeföretaget Bonasitis 
tagit vara på. Familjen Langetoft är intresse-
rade av mat och dryck, men de tyckte att det 
saknades goda alkoholfria drycker. 

– Vi ville hitta drycker med vuxna smaker 
som passar till mat eller som aperitifer. Folk 
som väljer att inte dricka ska inte gå miste om 
goda drycker, säger Peter Langetoft, delägare 
i Bonasitis.

Företaget har funnits i snart ett år och de 
importerar exempelvis Fentimans och äppel-
must.

– Det finns definitivt en marknad för alko-
holfritt. Vi tror att trenden blir allt starkare. P

Linn hEiEL EkEBORg

16 sorters alkoholfri öl finns i dag på Sys-
tembolaget. De hör till förra årets storsäljare. 
Också i vanliga matbutiker har sortimentet av 
helt alkoholfria ölsorter blivit betydligt större 
de senaste åren.

Tidigare var det tyskarna som var bäst på 
att framställa alkoholfri öl, men nu har både 
Carlsberg och Spendrups tagit fram alkohol-
fria alternativ som framför allt sommartid har 
en rykande åtgång. Varför? De smakar som öl 
trots att de inte innehåller alkohol. Systembo-
lagets mest sålda alkoholfria öl är Carlsbergs 
non-alcoholic. P

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

7. 9.

8.

aLkohoLfri  
nattkLubb

gör vinSt på 
aLkohoLfritt
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10.
fLer kändiSar  
pratar nykterhet
Fler kändisar väljer bort alkoholen, men för 
doreen Månsson är det inget speciellt med 
att vara nykter. 

− Man kan jämföra det med att mina släk-
tingar är norrlänningar och älskar surström-
ming.  Jag tycker det verkar så äckligt att 
jag aldrig skulle kunna tänka mig att smaka. 
det är samma sak med alkoholen. sedan 
känns det inte soft att förgifta kroppen.

att avstå från alkohol väcker starka käns-
lor hos andra, en del blir provocerade.

− folk vill att man ska ha ett superge-
nomtänkt argument och en råintressant 
förklaring varför man inte dricker. 

Men enligt doreen borde den egentliga 
frågan vara varför de som dricker sitter på 
normen och varför de valt att börja dricka. 

− Jag har varit nykterist hela livet och 
inte gjort någonting annat. de som har 
druckit och slutat är i så fall mer förebilder. 
de har genomgått en kamp. P

Linn hEiEL EkEBORg

Fakta. Andra nyktra kändisar:

▪ björn gustafsson, komiker
▪ gudrun schyman, politiker
▪ benny Haag, skådespelare
▪ Cissi Wallin, radioprofil
▪ Per ledin, hockeyspelare
▪ Mia thörnblom, författare
▪ Marcus birro, poet
▪ suzanne reuter, skådespelare
▪ Micael bindefeld, fextfixare
▪ gina dirawi, programledare
▪ adam tensta, rappare
▪ sibel redzep, sångerska
▪ Christer lindarw, artist
▪ elin lanto, sångerska
▪ alhaji Jeng, stavhoppare

FOTO: JANNE DANIELSSON
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Under ordförandeåret 2001 drev Sve-
rige igenom att EU skulle anta en alko-
holstrategi. I oktober 2006 antogs doku-
mentet – mer urvattnat än många hoppats 
på, men ändå ett antal principer och mål 
man enats kring, bland annat trafikområ-
det och att skydda barn och unga. Arbetet 
med en ny strategi går dock trögt. 

Under hösten 2009 gjordes en första 
utvärdering. Den visar att det inom flera 
områden skett konkreta förbättringar. En 
tredjedel av medlemsländerna använder 
nu alkolås i allmänna kommunikations-
medel eller som en del i rehabiliterings-
program. Det finns en rekommendation 
om att inte tillåta högre blodalkoholhalt 
än 0,5 promille i trafiken. De flesta med-
lemsländer har idag en alkoholpolitik och 
trenden går mot 18-årsgräns för inköp av 
alkohol i hela EU.

en rad intressegrupper har enga-
gerats genom European Alcohol and 
Health Forum. Forumet har nu drygt 60 
medlemmar i form av ideella organisatio-
ner, företrädare för alkoholindustrin och 
vårdinrättningar. Tillsammans har man i 
forumet enats om 200 åtaganden. 

Slutsatsen av utvärderingen är att detta 
är en lovande start, men att mer måste 
göras. 

Under våren 2012 ska ännu en utvärde-
ring göras och först därefter fattas beslut 
om en ny strategi. Enligt tidtabellen ska 
utvärderingen vara färdig i sommar.

− Det är viktigt för Sverige att det blir 
en ny strategi, säger Ulrik Lindgren, sak-
kunnig hos Maria Larsson. Finns det en 

strategi så förpliktigar den länderna till 
att bidra i det gemensamma arbetet. 

enligt Ulrik lindgren märktes ett stör-
re engagemang och intresse för alkohol-
frågan från andra länder under ordföran-

deåret 2009 jämfört med 2001. Han tror 
att de viktigaste frågorna för Sverige att 
driva kommer att handla om pris, införsel 
och marknadsföring. 

− Att minska alkoholskadorna och hur 
vi ska hantera en allt äldre befolkning, 

Osäkert Om  
ny eU-strategi
EU:s alkoholstrategi från 2006 har gett resultat, ändå är det oklart om 
det blir någon fortsättning. Iogt-Nto skulle gärna se tydligare 
mål och mer fokus på att minska totalkonsumtionen.
TExT eva eKerotH

”Tilltron till att alkoholbranschen 
ska utvärdera sig själv är för stor.”
SVEN-OLOV cARLSSON

sven-Olof Carlsson på 
möte i Bryssel.

alkoHolPolitik
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som dricker längre upp i åldern, är andra 
gemensamma frågor, säger han.

Sven-Olov Carlsson, ordförande i 
IOGT international, sitter i en av de två 
rådgivande grupper som tillsatts för arbe-
tet. Han önskar att nästa strategi får tydli-
gare målsättningar. 

− Den nuvarande innehåller bara all-

mänt formulerade beskrivningar av vad 
man vill uppnå. Jag skulle vilja ha mätbara 
mål, säger han.

Han skulle också vilja flytta fokus mot 
pris, marknadsföring och tillgänglighet. 

− Sådant som vi vet fungerar. Nu lägger 
man för stor vikt vid information. Dessut-
om har man alldeles för stor tilltro till att 

alkoholbranschen ska utvärdera sig själv, 
säger han.

sara Heine, verksamhetschef på 
Iogt-Nto, påpekar att WHOs globala 
strategi och den europeiska handlingspla-
nen är mycket mer långtgående. Hennes 
önskan är att EUs strategi skulle kunna 
drivas åt samma håll.

− Där ser man bredare på alkoholens 
samband med andra sjukdomar, men man 
ser också utanför hälsofrågan och tittar 
på alkoholen som utvecklingshinder till 
exempel, säger hon. Man talar också om 
alkoholkonsumtion i stort, inte bara inom 
”ofarliga” områden som trafik, graviditet 
och minderåriga. P

”whO ser utanför hälso frågan 
och tittar på alkoholen som 
utvecklingshinder.”
SARA hEINE

Fakta. EU:s alkoholstrategi.

Prioriterade områden:
att skydda ungdomar och barn, födda och ofödda.MåL:

1. Hindra underåriga från att dricka alkohol. 2. Minska lidandet för barn i familjer med alkoholproblem.3. Minska ofödda barns exponering för alkohol och därmed antalet barn med FAS.
att minska antalet olyckor och dödsfall orsakade av trafikolyckor.MåL:

4. Bidra till att minska alkoholrelaterade trafikolyckor.
att förebygga alkoholrelaterade skador bland vuxna och minska negativa konsekvenser för arbetslivet.MåL:

5. Minska alkoholrelaterade fysiska och psykiska skadeverkningar.6. Minska antalet alkoholrelaterade dödsfall.7. Informera konsumenter så de kan göra väl underbyggda val.8. Bidra till att minska alkoholrelaterade problem i arbetsli-vet och stötta arbetsplatsrelaterade aktiviteter. 
att öka medvetenheten om effekterna av riskabelt drick-ande genom information och utbildning.MåL:

9. öka EU-medborgarnas medvetenhet om hälsoeffekter av skadligt och riskabelt drickande, särskilt för gravida och underåriga eller när man ska arbeta eller köra bil.
att utveckla och underhålla en gemensam kunskapsbas.MåL:

10. Få jämförbara data om konsumtionsnivåer och dryckesmönster, om sociala- och hälsoeffekter, om effekter av alkoholpolitiska åtgärder, effekter av alkoholkonsumtion på produktivitet och ekonomisk utveck-ling samt enhetliga definitioner av skadlig och riskfylld konsumtion.11. Utvärdera effekten av initiativ som tagits på basis av alkoholstrategin. 
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Välkommen till distr
iktens

Våga fråga!

stora värva
rtävling und

er våren!

Ett av våra värvarmål under 2012 är att vi 
ska få fler att värva. Fler värvare ger fler nya 
medlemmar! Målet är att 2 procent av våra 
medlemmar ska värva minst en ny medlem, 
vilket betyder minst 630 värvare och minst 
lika många värvade medlemmar. Vårens di-
striktskampanj sätter fokus på värvare – fler 
ska värva. 

För att öka vinstchansen för alla är distrikten 
indelade i tre grupper utifrån medlemsantal 
vid senaste årsskiftet. I varje grupp delas det 
ut priser till de tre distrikt som klarar flest 
procent värvare. Inte nog med det, vi delar 

dessutom ut garantipremier till alla distrikt 
där minst 1 procent av distriktets medlemmar 
har värvat under mars månad.

Kampanjperioden är 1–31 mars 2012 och 
medlemstalongerna i original ska finnas hos 
Medlemsservice senast den 2 april för att räk-
nas. Endast medlemmar i IOGT-NTO räknas. 
Mer detaljer om kampanjen finns 
hos din distriktsexpedition.  

Så hjälp ditt distrikt att nå 
framgång i kampanjen – 
värva en ny medlem!

procenten
Hjälp ditt distrikt – värva en ny medlem! 



Än så länge går lotterierna bra  
– men vad händer när konkurrensen ökar?
TExT marIa ZaItZeWsKy rUNdgreN  FOTO tobIas bervINg

slUtdraget?
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Iogt-Nto finansieras nästan uteslu-
tande via Miljonlotteriet. Av drygt 77 miljo-
ner kronor i intäkter förra året kom endast 
9 miljoner från annat håll. En bräcklig 
situation, menar IOGT-NTOs generalse-
kreterare Peter Moilanen. Behovet av fler 
intäktskällor ökar nu i takt med att nyk-
terhetsrörelsen växer och spelmarknaden 
utsätts för hårdare konkurrens. 

Att Miljonlotteriet i dag står för åttio-

åtta procent av IOGT-NTOs intäkter är 
i sig inget problem. Lotteriförsäljningen 
ökade förra året med dryga sex procent 
jämfört med året innan – och tittar man 
tio år bakåt i tiden har Miljonlotteriet gått 
från klarhet till klarhet. Sedan år 2000 har 
verksamheten genererat ett överskott på 
1,2 miljarder kronor.  

vid horisonten finns dock ett och annat 

orosmoln. Konkurrensen på lotterimark-
naden har blivit tuffare, mycket tack vare 
Postkodlotteriets intåg. Dessutom disku-
teras en avreglering av spelmarknaden, 
vilket skulle öka konkurrensen ytterligare.

– Vi har haft femton mycket framgångs-
rika år med ständig tillväxt. Det måste 
man vara ödmjuk inför, säger Ludwig 
Alholt, vd för Miljonlotteriet.

Han är väl medveten om att konkur-
rensen hårdnar. De legala aktörerna blir 
fler och fler, framför allt på internet, vilket 
på sikt kommer att påverka Miljonlotte-
riet. Främjandeförbud ignoreras ofta av 
utländska aktörer som hävdar sin rätt att 
finnas på den svenska marknaden. 

Vid årsskiftet avreglerade Danmark 

”Vi har haft femton mycket fram-
gångsrika år med ständig tillväxt.”
LUDwIG ALhOLT

26  acceNt NR 2/2012



spelmarknaden. Allt onlinespel är nu 
öppet för privata internationella bolag att 
bedriva. Sverige kan komma att följa efter, 
något som oroar Ludwig Alholt.

– Det som sker i Danmark är ett expe-
riment. Svenska politiker följer det som 
händer i vårt grannland och det tycks fin-
nas en vilja att gå samma väg, även om det 
för närvarande inte är aktuellt.

Inom finansdepartementet pågår 
mycket riktigt just nu ett intensivt arbete 
med spelfrågor på olika nivåer, men än så 
länge vill man inte uttala sig i den här spe-
cifika frågan. Klart är i alla fall att depar-
tementet även fortsättningsvis säger sig 
vara mån om att svenska spelaktörer age-

rar ansvarsfullt, att speltillstånden ska stå 
under kontroll av svensk myndighet och 
att spelaktörerna tar sitt ansvar för spe-
lens negativa konsekvenser, exempelvis 
spelmissbruk.

Så vad skulle hända med Miljonlotteriet 
och IOGT-NTO om den svenska markna-
den avreglerades?

– Det skulle förstås påverka oss på lång 
och kort sikt. Vårt starka varumärke är 

dock en stor fördel som gör att vi häv-
dar oss väl i konkurrensen, säger Ludwig 
Alholt. 

Postkodlotteriet, som kom för fem år 
sedan, har snabbt vuxit till att omsätta 3 
miljarder kronor.

– Trots detta har vi faktiskt vuxit i 
marknadsandelar, Miljonlotteriet står sig 
väl i konkurrensen.

Han understryker att det är viktigt att 

Fakta. Miljonlotteriet 

Lämnat överskott under åren 2000– 2010 (exkl distriktsandel).
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Totalt överskott 2000–2010: 1 203 276 368 kr

”hälften av vår tillväxt kommer 
i dag från onlinespel.”
LUDwIG ALhOLT
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Miljonlotteriet följer med den föränder-
liga spelmarknaden och hittar nya sätt att 
marknadsföra sig. 

– Hälften av vår tillväxt kommer i dag 
från onlinespel, vilket är en växande 
marknad. Vi tror på online och tror att 
andelen kommer att öka rejält från dagens 
cirka tio procent.

att Iogt-Nto är beroende av Miljon-
lotteriets intäkter – och därmed är i en 
sårbar situation – är man väl medveten 
om i organisationen. Samtidigt finns det 
en stolthet över att slippa vara beroende 
av statsbidrag för att överleva – rörelsen 
står på egna, förhållandevis starka ben. 
Såväl förbundskassören Åsa Hagman 
som generalsekreteraren Peter Moilanen 
berättar att man nu lägger stort krut på 
att hitta alternativa, externa finansiering-
ar för att inte ha alla ägg i en enda korg.

– Miljonlotteriet ökar, men samti-
digt minskar statsbidragen. Nu måste 
vi dels hitta sätt att bredda lotterierna, 
exempelvis jobba mer internationellt 
och med onlinespel, och dels hitta helt 
nya inkomstkällor. Skulle Miljonlotteriet 
plötsligt ge oss två miljoner mindre ett 
år skulle det bli mycket kännbart, konsta-
terar Åsa Hagman och räknar upp bland 
annat företagssamarbeten, testamenten, 
arbeten med fastigheter, EU-bidrag och 
sociala företag som möjliga vägar till ett 
ekonomiskt överskott.

Under förra året satsade man från för-
bundets sida mycket på företagssamar-
beten. Det slog dock inte väl ut – sats-
ningen ledde inte till ett enda avtal och 
den tjänst som inrättades för arbetet har 
nu avslutats. Frågan är fortfarande hög-
prioriterad för förbundsstyrelsen, men i 

stället för att söka brett väljer man nu att 
fokusera på färre företag.

– Vi har bland annat förnyat vårt samar-
bete med Salus Ansvar och kommer inför 
julen 2012 att sälja in Vit Juls sponsorpa-
ket till företag. Det finns många företag 
som vill vara med och stödja oss, menar 
Peter Moilanen, som ser fler fördelar med 
det i och för sig misslyckade försöket att 
skapa företagssamarbeten.

– Ordet företagssamarbete är satt på 
kartan, från och med nu ”tänker” vi före-
tagssamarbeten och har bättre förutsätt-
ningar att matcha rätt projekt med rätt 
företag.

andra möjliga inkomstkällor som 
förbundsstyrelsen under året kommer 
att granska närmare är testamenten och 
avdragsrätt för gåvor, EU-pengar och 
ändamålsvinster via Miljonlotteriet. 
Ändamålsvinster innebär att man skänker 
sin lotterivinst till IOGT-NTO. En annan 
finansieringsmöjlighet som är på gång är 
betalning av medlemsavgift via autogiro, 
där medlemmen kan runda upp summan 
och på så vis regelbundet skänka pengar 
till organisationen.

Hur det kommer att gå? Kanske sitter 
Fru Fortuna inne med svaret. P

”Från och med nu ”tänker” vi 
 företagssamarbeten.”
pETER MOILANEN
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många som anställs i sociala företag 
har lönebidrag. Tanken är förstås att man 
ska producera varor och tjänster som man 
kan sälja såväl externt som internt och att 
eventuell vinst ska återinvesteras i företa-
get. Ett socialt företag kan handla om allt 
ifrån secondhandförsäljning till byggarbe-
ten och caféverksamhet. IOGT-NTO har 
i dag ett tiotal fungerande sociala företag 
av olika storlek och förbundets mål är att 
de ska bli fler.  Därför ger man tillväxtlån 
för att få företagen att komma igång. Kra-
vet är att företaget genererar arbete, att 
IOGT-NTO är majoritetsägaren och att 
vinsten återinvesteras i företaget. 

– Därför är det i nuläget svårt att se 
sociala företag som en möjlig inkomst-
källa för hela förbundet, menar Kathy 
Gyhlesten, ansvarig för IOGT-NTOs 
sociala arbete. Däremot är de ett bra sätt 
att hålla en fungerande och självfinansie-
rande verksamhet som slipper ta bidrag 
från andra håll. 

Kjell-Ove Oscarsson, ordförande i ett 

av IOGT-NTO-landets mest välfungeran-
de sociala företag, Möjligheternas Hus i 
Stockholm, tror dock att sociala företag 
på sikt skulle kunna generera pengar till 
distrikten.

– Möjligheternas Hus, som har en 
blomstrande secondhandbutik, började 
på lånade pengar från distriktet för sju 
 år sedan. I dag tillhandahåller man 35 
arbetsplatser, varav två heltidsanställda, 
och kunde nyligen köpa en ny, mer ända-
målsenlig fastighet för åtta miljoner kro-
nor. Omsättningen har ökat och förra året 
låg den på tre miljoner kronor. Det finns 
gott om pengar till investeringar och 
verk samhet. P

marIa ZaItZeWsKy rUNdgreN

”IOGT-NTO har i dag ett tiotal 
fungerande sociala företag.”

En relativt ny företeelse inom rörelsen är de so-
ciala företagen. tanken är att ge människor 
som lever i utanförskap en möjlighet till 
meningsfull sysselsättning på deras egna villkor.

sOciala företag
– framtidens intäktskälla?
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Följ med till Bryssel 23–25 april!
Är du intresserad av alkoholpolitik? Ta då tillfället i akt och följ med till Bryssel! Under tre 
dagar träffar vi politiker, organisationer och andra aktörer som på olika sätt arbetar med alkohol-
frågan inom EU. Flera pass hålls på engelska. 

IOGT-NTO står för resa, boende och mat. Vi vänder oss främst till dig som tidigare inte  
deltagit på våra folkrörelselobbyistresor till Bryssel. 

För att anmäla ditt intresse skriver du ett mejl eller brev och berättar varför du vill delta, vad som 
intresserar dig alkoholpolitiskt och hur du har tänkt använda dina kunskaper från resan när du 
kommer hem. Vi vill ha din ansökan före den 14 mars!

För frågor och ansökan kontakta: Ella Sjödin, verksamhetskonsulent EU-frågor  
ella.sjodin@iogt.se, 08-6726030, 0733-726230.

Du vet väl att din förening kan teckna 
gåvoprenumerationer till människor,  

företag eller institutioner som  
borde läsa Accent?

Föreningen betalar 175 kronor per år och prenumeration.
Hör av er till Medlemsservice på 08-672 60  38  

eller medlemsservice@iogt.se.



det kan handla om inredning, ljus-
sättning och hur vi presenterar oss på 
bygden och i de utskick vi gör. Önskan är 
att väcka människors nyfikenhet på konst 
och locka så många som möjligt till våra 
lokaler. Men då måste vi vara attraktiva 
och proffsiga och kunna erbjuda mer än 
bara tavlor, säger Anton Hjärtmyr, ny 
konst-och kulturkonsulent på Våra Går-
dar.

Han ser stor potential i många av Våra 
Gårdars Hus och hoppas också kunna 
samarbeta med våra biografer.

– I och med digitaliseringen finns det 
mycket mer vi skulle kunna göra. Inte 
minst skulle vi kunna ha konstutställning-
ar i biograferna.

sedan 1977 har nykterhetsrörelsen haft 
”Konst åt alla”-utställningar i olika delar 
av landet. I början handlade det om ett 
20-tal utställningar per år. Tanken var att 
nå ut med konst till alla delar av landet 
och att köpa god konst från lokala konst-
närer för att på så vis främja konst och 
kultur, som ju traditionellt är en viktig del 
av IOGT-NTO.

– Konst skapar dialog och debatt, visar 
en mångfald av uttryck och handlar om 
demokrati. Därför är det viktigt att nyk-
terhetsrörelsen fortsätter att arbeta med 
och köpa in konst. Men vi behöver vidga 
vårt synsätt för att nå ut till fler och andra 
än våra medlemmar, säger Anton.

– Jag försöker hitta konstnärer på upp-
gång som känns intressanta och relevanta 
för människor. Jag försöker också hitta 
alternativa stilar, som exempelvis foto-
konst, som lättare attraherar en yngre 
publik. 

Ny konst för in nytt blod i nykterhets-
rörelsens samlingar. Men här finns redan 
cirka 4000 tavlor av olika kvalitet. Det 
totala värdet av Våra Gårdars konstsam-
lingar är svårbedömt, men det handlar om 
miljontals kronor.

– Min ambition är att gå igenom all 
konst vi har på Våra Gårdar. Kanske lotta 
ut en del och också få lite rotation på tav-
lorna. I många av våra lokaler har samma 
tavlor suttit uppe i 40 år, de måste hängas 
om. P

Från att nykterhetsrörelsens konstsatsningar mest handlat om 
inköp av konst och tavelutställningar är nu tanken att ta ett 
större grepp och satsa på ett ansiktslyft av Iogt-Nto:s 
lokaler för att locka fler besökare och en yngre publik.
TExT OCH BILD marIa ZaItZeWsKy rUNdgreN

ett större grepp 
Om kOnsten

”Min ambition är att gå igenom all 
konst vi har på Våra Gårdar”.
ANTON hJäRTMyR
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lyft fram det som är positivt med nykterhet istället för att 
prata om det som är dåligt med att dricka. Det säger organisationen 
ADIC på Sri Lanka. Nyligen fick de besök av ett gäng UNF:are för att 
lära ut sina metoder och utbyta tankar. 
TExT OCH BILD: FelIcIa Hedström 

lyckad metOd 
på sri lanka

I en galleria i Sri Lankas huvudstad 
Colombo står ett gäng lankeser tillsam-
mans med några svenska UNF:are. Lediga 
eller arbetslösa fönstershoppare strosar 
lugnt omkring i den svala luftkonditio-
neringen. Det är snart dags att skaka om 
de som trodde de skulle få en lugn shop-
pingdag.

Organisationen ADIC, Alcohol and 
Drug Information Centre, är samarbets-
partner med IOGT-NTO-rörelsens inter-
nationella institut. De jobbar brett med 

drogfrågan och just i dag ska de ge prov på 
sitt förebyggande arbete. 

– Vi gör utåtriktade kampanjer en gång 
i veckan så folk har bra koll på vilka vi är, 
säger Maheeka Liyanage från ADIC.

När hon inte är volontär jobbar hon 
extra som modell och syns just nu på 
stora tavlor runt om i Colombo. ADIC 
värvar medvetet kända människor. Tan-
ken är att kändisarna kan påverka många 

”Vi gör utåtriktade kampanjer 
en gång i veckan.”
MAhEEKA LIyANAGE
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Maheeka Liyanage från 
ADiC på sri Lanka.
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genom sina utåt-
riktade jobb.

För många år 
sedan beslutade 
ADIC att slopa allt 
som har med pek-
fingrar och mora-
liserande att göra. 
Istället fokuserar 
de på att avgla-
mourisera alko-
holen och dess effekter. Till sin hjälp har 
de samlat berusningsforskning från hela 
världen. 

– Vi vill berätta för folk om att alkoho-
lens effekter mestadels handlar om socia-
la förväntningar. Vi gör det genom att föra 

fram det som är positivt med nykterhet 
istället för att prata om det som är dåligt 
med att dricka, säger Pubudu Sumanse-

kara, högste chef på ADIC.
Det har visat sig att ADIC:s metoder 

fungerar bra. Över hela Sri Lanka job-
bar 3 000 volontärer med deras frågor. 
ADIC är ofta tongivande i frågor som rör 
alkohol och tobak och har varit med och 
jobbat fram en nationell alkohollag som 
klubbades för några år sedan. De har dess-
utom prisats av WHO för sitt arbete för 
folhälsa.

traditionellt har Sri Lanka med sin hin-
duistiska och buddistiska historia varit 

pubudu 
sumansekara.

”Vi försöker synliggöra den 
starka alkoholnorm som 
finns i samhället.”
pUBUDU SUMANSEKARA

kampanjverksamhet
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ett land med lite användande av alkohol. 
När britterna invaderade ön i början på 
1800-talet ändrades det. Då blev det efter-
strävandesvärt att dricka. Alkohol hade 
blivit normen. 

– Vi försöker synliggöra den starka 
alkoholnorm som finns i samhället, men 
det är inte alltid lätt att inse att den är så 
stark, säger Pubudu Sumansekara.

Han tar flera exempel. Bland annat 
reagerar han när affärer skyltar med att 
det är 18-gräns vid köp av alkohol. Han 
anser att åldersgränsskyltar bara sänder 
signaler till barn om att alkohol hör ihop 
med att bli vuxen.

– Världshälsoorganisationen har räknat 
ut att 58 procent av världens vuxna befolk-
ning inte dricker alls. Med så många nykte-

rister i världen borde det gå att bryta alko-
holnormen, säger Pubudu Sumansekara.

I gallerian har volontärerna och 
UNF:arna ställt upp en spelplan och så 

trycker någon på play. Hög musik pumpas 
genom högtalarsystemet och den första 
kringpasserande får börja spela med löfte 
om en present. I spelet ska deltagarna 
lösa olika uppgifter. Allt från att blåsa upp 
en ballong tills det smäller till att härma 
någon som är full. När de spelat klart blir 
de tillfrågade om de kan tänka sig att vara 
med på någon framtida ADIC-aktivitet. 
Många skriver upp sig på listan och har 
genom spelet fått tänka till kring alkohol.

UNF:arna som besöker adIc har åkt 
via UNF:s höjdarresa som går vartannat 
år. Anna Thor, UNF:are, är fullproppad av 
information efter två veckor på ADIC. 

– I början var det svårt att vända de 
negativa budskapen till positiva, men det 
har börjat lossna, säger hon. P

Fakta. ADICS:s strategier

▪  ADIC tycker att all form av exponering 
av alkohol och tobak är dålig. De rea-
gerar genom att snabbt ta kontakt med 
medier och företag. 

▪  ADIC utgår från den berusningsforsk-
ning som finns. 

▪  ADIC har skippat nej-budskapen och 
kommit fram till att folk dricker alkohol 
för att det ger dem fördelar. Alkohol 
används som en ursäkt ”Jag visste inte 
vad jag gjorde – jag var så full”. Något 
som styrks av en ny svensk undersök-
ning som visar att onyktra får mildare 
straff vid olyckor än de som kört nyktra. 

”Med så många 
nykterister i 
världen borde 
det gå att bryta 
alkoholnormen”
pUBUDU SUMANSEKARA

Fakta. ADIC:s tips för en  
framgångsrik organisation

1.  Allt ni gör ska vara evidensbaserat. Det 
betyder att ni baserar arbetet på forsk-
ning och utvärderar arbetet ni gör. 

2.  Erkänn era misslyckanden så att ni 
snabbt kan gå vidare och testa nya 
saker. 

3.  Använd ungdomar som är kreativa och 
satsa på varje individs specifika talang.

4.  Anställda och volontärer i organisa-
tionen ska lätt kunna få nya uppgifter 
om de föredrar att hålla på med något 
annat. Detta för att få rätt person på 
rätt plats.

5.  Intresseorganisationer brukar försöka 
ändra individer. Tänk större! Ni ska 
ändra normer eller hela samhällets 
attityder. Forskning visar att vi är socia-
la varelser så det är egentligen lättare 
att påverka stora grupper än enskilda 
individer. 
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efter flera års samarbete med orga-
nisationen ADIC på Sri Lanka bestämde 
sig UNF för att försöka importera deras 
förebyggande metoder till Sverige. Lös-
ningen blev tankesmedjan Fake Free. 

– En tankesmedja är en grupp männi-
skor med smarta idéer som för ut sina 
tankar, förklarar Alva Lindenbaum som är 

en av två halvtidsanställda på Fake Free. 
För två år sedan påbörjades arbetet och 

det har varit en slingrig väg till att komma 
fram med ett koncept som fungerar. I start-
fasen skickades två personer till Sri Lanka 
för att lära sig mer om ADIC:s arbete. När 
de kom hem, startade de projektet Fake 
Free-piloterna. Enligt Linnéa Manzanares, 

som innehar den andra halvtidstjänsten, 
blev det för likt UNF:s nuvarande arbete. 

– Tanken är att vi ska vara något annat 
än UNF. Vi vill kunna granska UNF uti-
från, till exempel deras sätt att jobba med 
förebyggande metoder. Historiskt har 
nykterhetsrörelsen ofta valt att lyfta fram 
de negativa konsekvenserna med alkohol. 

fake free inspireras  
av sri lanka
Tankesmedjan Fake Free har importerat adIc:s förebyggarmetoder. 
Nu är de redo att ta itu med den svenska alkoholnormen.
TExT OCH BILD: FelIcIa Hedström 
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Visst, det är jätteviktigt att vi har kunskap 
om alkoholens baksidor, men för att kun-
na attrahera många människor behöver vi 
lyfta upp det positiva i att välja alkohol-
fritt, säger Linnéa Manzanares. 

– Ingen vill väl vara med i en organisa-
tion som bara pratar i negationer. Det blir 
lite torrt i slutändan, inflikar Alva Linden-
baum.

I dag har Fake Free en hemsida med 
material (www.fakefree.se). Dessutom ska 
de ta fram filmer om Fake Free och håller 
föreläsningar både inom och utanför UNF. 

– Vi vill nå ut brett. Till exempel till de 
som ansvarar för drinkmenyerna på kro-

gen, eller tillsynsenheterna på kommu-
nerna. Då kan vi förklara varför vi tycker 
det viktigt att ha ett stort utbud av alko-
holfritt, säger Linnéa Manzanares. 

Varför är det viktigt med alkoholfritt på 
uteställen?

– Vår målgrupp är inte bara nykterister. 

Vi tänker att det är större chans att fler väl-
jer alkoholfritt om det finns lätt illgängligt 
på krogen och klubbar. Det är synd om 
någon köper en öl med alkohol bara för 
att det inte finns en alkoholfri öl, säger 
Linnéa Manzanares. 

en stor del av Fake Frees arbete hand-
lar om att lyfta fram den forskning som 
finns om alkohol och berusning. Fram-
för allt den delen av forskningen som 
säger att berusning till största del styrs av 
sammanhanget och inte av den kemiska 
sammansättningen i alkohol. Fake Free 
använder bland annat resultat från psy-
kologiprofessor Alan Marlatt. Han kunde 
i blindtester konstatera att folk som lura-
des att tro att de drack alkohol blev lika 
fulla som de som faktiskt hade druckit 
alkohol. Det betyder att någon som för-
väntas bli aggressiv av alkohol tar till våld 
redan efter några glas och deltagarna på 
en rolig fest upplever att de blir gladare 
efter att ha druckit alkohol. 

– Alkohol används också som ursäkt 
när någon berusad gjort något dumt. I 
Fake Free kallar vi det att folk som dricker 
får ”ologiska fördelar”. Nämligen att sam-
hället ursäktar dumheter som skett på fyl-
lan, säger Alva Lindenbaum.

I framtiden hoppas Alva Lindenbaum 
och Linnéa Manzanares att Fake Free ska 
kunna utöka sin verksamhet så att de kan 
leverera fler föreläsningar och fortsätta 
granska alkoholnormen i samhället. P

Fakta. Fake Free i korthet

▪  Fake Free vänder sig till alla som vill 
vara med och luckra upp alkoholnor-
men. Både UNF:are och de som inte   
är engagerade i ett nykterhetsförbund. 
De vänder sig också till de som alltid 
eller ibland dricker eller bjuder på 
alkoholfritt.  

▪  Fake Free vill inspirera förebyggande 
organisationer, myndigheter eller perso-
ner att granska sin roll i alkoholnormen.

▪  Fake Free vill synliggöra alkoholnormen 
och få folk att luckra upp den. Till sin 
hjälp tar de berusningsforskning. Fake 
Free tycker det är viktigt att använda sig 
av positiva budskap och humor. 

▪  Fake Free finansieras med pengar från 
Allmänna arvsfonden, Statens folkhäl-
soinstitut och UNF. 

”Vi vill nå ut brett. Vår målgrupp 
är inte bara nykterister.”
LINNéA

Thiwanka sulakshana 
De Zoysa, Julia Odin, 

Farzan nijabdeen och 
Jaqueline Broere.
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tanken med samarbetet är att IOGT-
NTO ska bidra med alkoholstatistik ur 
olika perspektiv, exempelvis andel nyktra, 
misshandel, våld och alkoholkonsumtion 
bland unga – och göra den mer tillgänglig 
och rolig än traditionell statistik. 

– Det finns massor av variabler som 
kan platsa på sajten, säger IOGT-NTO:s 
samordnare Bo Högstedt. Han menar att 
Gapminder är ett bra verktyg vid föreläs-
ningar om alkohol, eftersom det är myck-
et visuellt, översiktligt och enkelt att för-
stå. Det går att visa direkt från nätet och 
tanken är också att Gapminderstatistik 
så småningom ska komma upp på IOGT-
NTOs hemsida.

– Ju mer statistik vi kan få med desto 
finare sökningar går att göra. I Sverige 
bör man kunna göra jämförelser mellan 

län och till och med mellan kommuner, 
beroende på vilken detaljrikedom vi kan 
få med, säger Bo Högstedt och berättar 
att IOGT-NTO får bidrag från Stiftelsen 
Ansvar för Framtiden för att kunna finan-
siera samarbetet med Gapminder. Till sin 
hjälp har man en forskare som ägnar sig åt 
att ta fram relevant alkoholstatistik, både 
internationellt och i Sverige.

sajten startades av professor Hans 
Rosling, som ville hitta ett nytt sätt att 
popularisera hälsostatistik och göra den 
mer tillgänglig för gemene man. Fokus har 
hittills legat på tredje världen. Exempelvis 
åskådliggör Gapminder hur medellivs-
längden har påverkats av HIV i vissa afri-
kanska länder. Innan HIV var välfärden 
på väg uppåt, men efter virusets framfart 

sjönk medellivslängden och BNP kraftigt. 
Allt detta synliggörs på ett lekfullt och 
smart sätt på Gapminder.

För medlemmar som är intresserade av 
alkoholpolitik finns nu kurser i Gapmin-
der i Sundsvall, Stockholm och Torslanda.  
Kursen lär ut det här nya verktyget, som 
gör det lättare att presentera statistik. P
Anmälan görs på www.iogt.se/utbildningar

statistik på nya sätt
Gapminder är ett system för att presentera statistik på ett helt 
nytt sätt. IOGT-NTO kommer att samarbeta med företaget för att göra 
alkoholstatistik tillgänglig via tjänsten. 
TExT marIa ZaItZeWsKy rUNdgreN  FOTO gaPmINder

”Allt synliggörs 
på ett lekfullt 
och smart sätt”.
BO höGSTEDT

Hans rosling, grundare av Gapminder.
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facebook.com/accentmagasin 
twitter.com/accentmag

Svårt att 
hänga med?

Lugn, gilla vår Facebooksida eller 
följ oss på Twitter så får du de 

viktigaste nyheterna automatiskt.



så här timmen innan det är dags att 
gå upp på scen är det full aktivitet back-
stage. Sångfåglarna Therese Wall och 
Ulrica Erkers byter om och sminkar sig 
i sin röriga loge, men hinner också små-
prata och ladda inför föreställningen. 
De har kört arton gånger sedan tretton-
helgen och den här lördagen är det allra 
sista gången de uppträder för den här 
säsongen. Lite vemodigt är det förstås. 
Men Björborevyn, som är Dalarnas mest 
välkända revy, återkommer år efter år 
och det sammansvetsade gänget artister 
har redan börjat spåna idéer inför nästa 
säsong.

– Det är en klassisk nummerrevy med 
sång, lokala vinklar, politik och både tid-
lösa och aktuella frågor som vi skruvar till 
för att få folk att skratta. Det måste finnas 
något för alla, ung som gammal. Fräckisar 
och igenkänningshumor brukar alltid gå 

hem. I år har vi till exempel med ett num-
mer om Juholt och om kungafamiljen, 
säger Therese Wall, som själv har medver-
kat i trettio år.

– Det bästa är gemenskapen och alla 
människor man träffar. Vi skrattar och 
har jättekul ihop, man blir som en stor 
familj. Att stå på scenen ger massor av 
energi!

Hon berättar att gänget kring Björbore-
vyn - ett femtiotal personer - börjar repe-
tera redan under hösten, först varannan 
helg och så småningom allt oftare. Innan 

premiären repeteras det i stort sett varje 
dag. Vissa nummer kommer till i sista 
stund, eftersom de måste vara så tidsak-
tuella som möjligt. Andra ändras under 
resans gång. Som sketchen om Juholt. 
När han plötsligt avgick fick man göra 
snabba ändringar i manus.

björborevyn, som har funnits här sedan 
början av 1950-talet, arrangeras av IOGT-
NTO. Ursprungligen var många av de 
medverkande medlemmar i nykterhets-
rörelsen. I dag har de flesta ur det gamla 
gardet försvunnit och ersatts av yngre 
förmågor, varav merparten inte är med-
lemmar.

– Nej, det är numera bara jag och Chris-
ter Gruhs som är med i IOGT-NTO, säger 
Göran Johansson med ett skratt.

SvErIgErESAn: daLarna
Accent hälsar på hos alla distrikt. Den här gången är vi i Björbo.

IOGT-NTO står som arrangör för Dalarnas största revy. accent var 
på plats under säsongens allra sista föreställning.
TExT marIa ZaItZeWsKy rUNdgreN

fUllt hUs på 
BjörBOrevyn

”I år har vi med ett nummer om 
Juholt och om kungafamiljen.”
ThERESE wALL
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Krister Broberg
ordförande dalarnas distrikt.

Hur ser medlemsutvecklingen ut  
i distriktet?

– Vi har i nuläget 1650 betalande 
medlemmar. Sedan 2008, då vi storsat-
sade på värvning, har medlemsantalet 
halverats, men nu ska vi försöka vända 
den trenden. I år kommer vi att ha ett 
20-tal värvningsturnéer och hoppas att 
det ska ge resultat. Det som hände 2008 
var att många nya medlemmar betalade 
50 kronor bara det första året. Nu känns 
det viktigt att hitta en strategi för att 
följa upp de nya medlemmarna så att de 
stannar kvar.
vilka utmaningar står distriktet inför?

– En av de största utmaningarna är att 
få UNFarna att stanna kvar i nykterhets-
rörelsen. Vi arbetar också aktivt med att 
hålla ihop förbunden 
genom ett tätt samar-
bete. Även NBV är med. 
De är duktiga på verk-
samhet och utbildning 
och vi tror att de kan 
vara till stor hjälp när vi 
värvar. En annan utma-
ning är att fånga upp 
alla nysvenskar som 
delar våra värderingar 
gällande nykterhet. Det känns viktigt 
att jobba med den här gruppen och lära 
dem hur folkrörelsearbete fungerar. Där 
har vi brustit. Jag ser en stor potential 
bland nysvenskarna. Folkrörelser är 
något nytt och spännande för dem, de 
har fortfarande en nybyggaranda och en 
solidaritetskänsla som vi har tappat. Att 
arbeta med dem är ett sätt att tillgodose 
framtiden för IOGT-NTO. Ytterligare en 
utmaning är att få föreningar att släppa 
in nya människor. Det finns en tendens 
att vilja hålla kvar vid det gamla.
vad är på gång 2012?

– Vi kommer bland annat att satsa på 
att få igång den internationella förening-
en. Vi har många goda idéer, nu handlar 
det om att omsätta dem i praktik. Folk-
nykterhetens vecka kommer vi också att 
satsa rejält på. P
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Han har en av de ledande rollerna på 
scenen, en påfrestande, men kul gubbe 
som talar bred dialekt. Hans far startade 
revyn och själv känner han, tillsammans 
med Christer, ansvaret att föra det lokala 
arvet vidare.

– Den här revyn har stor social bety-
delse på orten. Folk kommer både från 
närliggande byar och längre ifrån, till 
och med från andra län. Förra året hade 
vi sammanlagt sextio busslaster med 
folk här, så det är stort. Tack vare revyn 
kan vi behålla IOGT-NTO-huset, som är 
den bästa samlingslokalen i Björbo, säger 
Christer.

Huset byggdes upp igen efter en brand 
1989. Då fanns det de som inte tyckte att 
det var mödan värt att bygga nytt. Men 
med facit i hand var det ett klokt beslut. 
Revyn drar in goda intäkter. 225 kronor i 
inträde och fullt hus vid varje föreställ-
ning ger klirr i kassan. Den här eftermid-
dagen finns det inte en enda ledig stol. 
Samtliga 320 platser är utsålda. De flesta 
i publiken är äldre, som järngänget från 
IOGT-NTO. Majken och Eidor Petters-
son– med 75 år inom nykterhetsrörelsen 
– kommer troget hit varje år.

– Artisterna är jätteduktiga! Och vilka 
fantastiska sångröster, säger Majken, som 
tycker att Björborevyn är en av årets abso-
luta höjdpunkter.

att det finns röstresurser står snart 
klart när tjejerna i logen börjar sjunga 
upp. Från varje hörn hörs hummanden 
och trallanden. Tio minuter innan ridån 

går upp börjar nerverna ge sig till känna. 
– Nej, nervös är jag inte. Inte efter arton 

föreställningar. Men laddad, så som det 
ska vara, säger scenchefen Lasse Hellgren.

– Ja, nu kör vi så det ryker! ropar The-
rese Wall och får medhåll av de andra.

Hon tycker att det är spännande att 
strax innan föreställningen kika ut på 
publiken och känna in stämningen. Vilken 
åldersgrupp dominerar? Vilka nummer 
kommer att göra succé? Vad kan man dra 
lite extra på just den här kvällen?

– Man blir ganska bra på att läsa av publi-
ken. Det blir olika reaktioner olika kvällar 
och ett skämt som fungerar ena gången 
fungerar sämre nästa. Att våga vara spon-
tan och skarva lite när det behövs är också 
en fördel, det blir ofta ännu roligare då, 
säger Therese och berättar att slutnum-
ret gärna blir lite extra crazy. Publikens 
respons betyder jättemycket.

en sista, gemensam, pepp – och 
sedan är det dags att äntra scenen. Ett 
explosivt sångnummer anger tonen i den 
här färgsprakande och stundtals hyste-
riskt roliga revyn som till stor del förs på 
lokalt mål. Svårt att begripa för den icke 
invigde, men publiken hänger uppenbar-
ligen med. Skratten duggar tätt och stäm-
ningen är på topp. Sångnumren är proff-
siga och kvalitén är generellt mycket hög. 
Det är inte svårt att förstå varför Björbo-
revyn är korad till Dalarnas bästa. P

 Hallå dÄr! 
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Fakta. IOgT-nTO Dalarna

Medlemsantal: 1650
antal föreningar: 10 aktiva
omsättning: cirka 600 000 kronor



Kultur. Böcker/Musik/Film/Scen

bok

Vi måste prata om Kevin
amerikansk film med bland 
andra tilda swinton och ezra 
Miller

filM När Kevin föds verkar han 
vara ett helt vanligt barn. Men 
snart upptäcker hans mor Eva 
att något är fel. Hon har svårt 
att nå sin son. Han är innesluten 
i sig själv, söker inte kontakt och 
verkar bära på en undertryckt 
aggressivitet. Ju äldre han blir 
desto oftare är han inblandad 
i diverse ”olyckor” där andra 
kommer till skada. Eva slits 

mellan den självklara moders-
kärleken och rädslan och obe-
haget hon känner inför Kevin. 
Hon får allt svårare att älska 
honom och försöker påkalla 
maken Franklins uppmärksam-
het på att något är allvarligt fel. 
Men han vill inte se problemen 
utan tycker att Eva överdriver. 
Det visar sig att Kevin är så 
pass manipulativ och slug att 
han visar upp en sida för sin 
far - och en annan för sin mor. 
När Kevin är femton år begår 
han ett brott så avskyvärt att 
hela Evas värld rämnar. Hon 

lever i en skuggvärld med sina 
skuldkänslor - vad har hon gjort 
för fel? - och samhällets för-
dömande. Som mor borde hon 
ha sett vad som skulle komma 
att ske. Eller? ”Vi måste prata 
om Kevin” är ett drabbande 
och omskakande drama, byggt 
på Lionel Shrivers roman med 
samma namn, som ställer 
frågor om de avgrunder som 
kan finnas bakom till synes 
perfekta familjefasader. Och 
Tilda Swinton är helt fantastisk 
i rollen som Eva.

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

bok

Staffan J Thorsell, 
aktuell med boken ”och han ska 
flyga över himlen i mina armar”

varför har du skrivit boken?
Det var när jag åkte in för behand-

ling som jag började fundera på; 
hur kunde det bli så här? Jag kom 
att tänka på min allra första fylla 
och hur skön jag tyckte den var. En 
flaska Liebfraumilch, sedan var jag 

fast. Jag tänkte 
först bara skriva 
någon sida, 
för min egen 
skull. Men när 
mina anhöriga 
läste uppmunt-
rade de mig att 
fortsätta. Jag 
satte igång på 
allvar efter min 
behandling för 
ett år sedan. 

Den här boken är för min egen skull 
och för att visa andra att man inte 
ska skämmas för att man hamnar i 
ett alkoholmissbruk. Det kan hända 
vem som helst.
du levde ett skötsamt liv utåt.  
kändes det viktigt att berätta en 
sådan ”vanlig” historia?

Ja, alkoholism är inte svart eller 
vitt. Man måste inte vara utslagen. 
Jag är en helt normal, god person 
som hamnade i ett missbruk. Jag 
skötte mitt jobb och såg trevlig ut. 
Ingen anade att tillvaron kretsade 
kring mitt drickande. Det här är fort-
farande skämmigt och man pratar 
inte gärna om det. Det är en sak jag 
vill med min bok; att man ska våga 
beröra det här.
vilka reaktioner har du mött?

Mina vänner och anhöriga är väl-
digt positiva. Några har blivit förvå-
nade och chockade, för de visste inte 
att jag hade ett missbruk. Jag var 
bra på att dölja det.
Hur lever du i dag?

I dag ägnar jag all min lediga tid 
åt min son som är 10 månader. Jag 
jobbar med kommunikation och mår 
bra. För första gången sedan ton-
åren kan jag njuta fullt ut av livet.

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

 Hallå dÄr! 

Vågat om livets fram- och baksidor
Ett gott liv

ann Heberlein
albert bonniers förlag

bok Den orsakade debatt redan 
innan den kom ut. Boken där 
produktiva författaren Ann 
Heberlein följer upp den starkt 
självutlämnande ”Jag vill inte 
dö, jag vill bara inte leva” som 
handlar om att leva med bipolär 
sjukdom.

Här konstaterar hon att den 
är skriven av en självmordsbe-
nägen kvinna som heter Ann 

Heberlein, men 
uttrycker samtidigt 
att det omöjligt 
kan vara hon själv. 
Tankarna mynnar 
ut i en reflektion 

kring sanningsbegreppet.
Mot bakgrund av de obehag-

liga upplevelserna för hon en 
diskussion om vad ett gott liv är. 
Nu vet hon att hon vill leva. Men 
frågan är vad hon egentligen vill 
säga med texten.

Motvilligt erkänner jag att 
det blir som mest intressant 

när författaren kommer in på 
konflikten med den förre förläg-
garen Svante Weyler, temat 
för förhandsdebatten. Hon 
beskriver hur hon ”visades upp” 
på plats efter plats i marknads-
föringen av den tidigare boken. 
Men förläggarens egen version 
får läsaren inte. Och det är 
förstås problematiskt.

Sammantaget blir intrycket 
läsvärt, men splittrat. Delarna 
om förläggaren både stör och 
berör, så att säga.

PER-JOhAn ydREgåRdEn
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Ezra Miller och 
Tilda swinton

Drabbande om familjetragedi
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Heberlein.
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Kultur. Böcker/Musik/Film/Scen tIPsa! Maria Zaitzewsky Rundgren: 08-672 60 56  
eller maria.zaitzewsky@iogt.se

bok

Mållöst i omtalad bok

sCen

Ingenting är heligt 
 Missa inte! 

1 bok ”Hej 
då! Begrav-
ningsbo-

ken” (Arena) av 
Lotte Möller. En 
bok man som 
man kanske 
inte vill kän-
nas vid, men 
som berör 
oss alla; död och 
begravningar. Med glimten i ögat 
berättar Möller om såväl ”kon-
stiga” sedvänjor, dyra annonser, 
dödsrunor och begravningsbran-
schens alla fällor. Informativt 
och bra på ett lättsamt sätt.

2 dvd För den som händel-
sevis missat förra årets i 
särklass bästa teveserie 

”Downton Abbey” finns nu samt-
liga säsonger att köpa. Det här är 
en teveupplevelse man bara inte 
få gå miste om. Strålande skåde-
speleri in i minsta detalj, vackra 
miljöer och en suggestiv hand-
ling som elegant växlar mellan 
hög och låg på godset Downton 
Abbey under 1910-talet. Köp nu!

3sHoW  Ryska arméns 
kör, balett och orkester 
från St Petersburg, som 

består av ett hundratal skickliga 
artister. Baletten ger i färgspra-
kande kostymer en uppvisning 
av danser och originella kore-
ografier, danser som handlar om 
livet på landet, kärlek och krig. 
Kommer till Berwaldhallen och 
Konserthuset i Stockholm 23 och 
25 mars.
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Dålig stämning
ståupp med özz nujen

sCen När komikern özz Nujen 
nu drar ut på turné land och rike 
runt med sin föreställning ”Dålig 
stämning” tar han avstamp i 
sin egen bakgrund som kurdisk 
flykting. Ingen kan som han 
sätta fingret på ”svenskheten” 
– och vad det innebär att vara 
invandrare i Sverige. Ingenting 
är heligt. Man vrider sig dubbel 
av skratt när han driver med oss 
svenskar. Hur vi älskar att vara 
överens och hur jobbigt vi tycker 
det är när det blir dålig stämning. 
Hur svårt vi har att säga ifrån 
och hur vi knyter näven i fickan 
i stället för att säga ifrån. Men 
lika mycket som han raljerar över 
det vi kallar svenskhet, skojar 
han med sig själv och alla de 
fördomar som en invandrare i 
Sverige slåss emot och möter. 
Föreställningen innehåller både 
värme och stunder av allvar och 
genomsyras av en samhällskri-
tisk, men kärleksfull blick på vår 
omvärld. Kungen får sig några 
kängor, liksom våra politiker. Han 

skämtar om terrorister, kvinnor 
i burka och jugoslaver i Rinkeby. 
Dubbelmoralen i att Sverige är 
ett av världens fredligaste länder 
samtidigt som vi är en av värl-

dens största vapenexportörer är 
besvärande, men özz får oss att 
skratta åt det absurda och se oss 
själva i spegeln. 

MARiA ZAiTZEWsky RundgREn

Felicia försvann
felicia feldt
Weyler

bok Vårens kanske mest 
omtalade bok är utan tvekan 
Felicia Feldts självbiografiska 
totalsågning av sin berömda 
mor, barnuppfostringsgurun 
Anna Wahlgren. I korta, nerviga 
prosastycken får vi glimtar ur en 
barndom kantad av kränkningar, 
sexuella gränsöverskridningar, 
psykisk och fysisk misshandel. 
Felicia har åtta syskon och en 
radda plastpappor som kom och 
gick under åren. Mamman, som 

inte nämns vid namn i boken, 
beskrivs som en självupptagen, 
maktfullkomlig och elak kvinna 
som i uppfostringssyfte gärna 
mobbade sina barn för att få 
dem att uppskat-
ta det de har. 
Felicia har haft 
en hemsk barn-
dom, inga tvivel 
om den saken. 
Men frågan är; 
vad vill hon 
säga? Ja, vi får 
inblick i hur 
hon hade det. 
Men räcker 

det för att kalla boken litteratur? 
Jag hittar inget mål eller syfte, 
bara en ganska ostrukturerad 
mix av intryck, känslor, bilder 
och scener från nu och då som 

smattras fram i 
ett oförblommerat 
hat mot en inka-
pabel mamma. Att 
mamman är Anna 
Wahlgren är förstås 
en upprörande och 
pikant detalj. Men 
det är en annan 
historia.

MARiA ZAiTZEWsky 

RundgREn
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Özz nujen
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”Sång är friskvård 
och en riktig 
folkrörelse i Sverige!”

Månadens medlem. Vill starta fler körer över hela landet

Gabriel 
Forss
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känner du någon  
som borde bli  

månadens medlem? 

tIPsa oss på  
accent@iogt.se eller  
Accent, Box 12825,  
112 97 Stockholm

Hur länge har du varit medlem?
Sedan 2006. Men jag har varit nykterist sedan jag var 20 år. 

Jag upptäckte tidigt att jag inte gillade smaken av alkohol och jag 
var inte intresserad av berusningen. Dessutom ville jag inte bli 
som många i artistvärlden som tar till alkohol för att varva ner.
Vad gör du just nu?

Jag befinner mig i Miami, som alltid under de mörkaste vin-
termånaderna. Jag har privilegiet att ha ett jobb som jag själv 
kan styra över och eftersom jag inte gillar den svenska vintern 
brukar jag resa hit. Just nu skriver jag på en biografi som kom-
mer ut i höst. Men i början av mars är jag tillbaka i Sverige och 
drar igång mina körer igen, i Stockholm den 5 mars och Malmö 
den 7 mars. I Stockholm har min ”Du kan sjunga gospel” 950 
medlemmar, i Malmö är vi närmare 400. Vi träffas under 10 
veckor vår och höst. Alla som vill får vara med och man deltar 
utifrån sina förutsättningar. Nybörjarna tar ofta melodistäm-
man, medan de mer erfarna utmanas som sopran, alt eller 
tenor. Eftersom vi är så många spelar det ingen roll om inte alla 
är jättemusikaliska. Huvudsaken är att ha kul tillsammans och 
känna gemenskap. Många ensamma har fått vänner för livet 
genom kören. Sång är friskvård och en riktig folkrörelse i Sve-
rige! Vi svenskar behöver körsång för att våga släppa loss och 
utmana oss själva.
Vad är det bästa med körsång och musik?

Min personliga drivkraft att syssla med musik är förstås ett 
genuint intresse, talang och att musiken känslomässigt ger så 
otroligt mycket tillbaka. Musik ger en magisk känsla som är 
svår att förklara, men som blir som en drog. Det går helt enkelt 
inte att leva utan. Körsång är mäktigt. Att i samspel med andra 
skapa en musikalisk helhet. Jag får en enorm kick av att entu-
siasmera människor och få dem att blomma ut. På sommaren 
håller jag i allsång, jag älskar när publiken är aktiv.
Var finner du inspiration?

Det varierar. Inspirerande röster är exempelvis Mariah Carey 
och Stevie Wonder. Jag är öppen för trender och ny musik och 
tycker det är kul att se hur musiken utvecklas över tid. Jag äls-
kar att blanda gammalt och nytt och att få mina körmedlemmar 
att upptäcka att det går fantastiskt bra att sjunga Lady Gaga-
låtar som jag bryter ner. De passar perfekt till gitarrkomp. Det 
görs mycket bra modern musik som fungerar i körsammanhang.
Framtidsplaner?

Just nu är bokproduktionen i fokus. Men annars vill jag fort-
sätta att utveckla körerna ännu mer. Jag skulle vilja starta fler 
körer över hela landet och hålla week-end kurser. Jag har hittat 
min uttrycksform och vill absolut fortsätta att utveckla och ta 
hand om körverksamheten.

TexT Maria ZaitZewsky rundgren

nAMn:  
GABRIEL FORSS

åLdER: 37
FAMiLJ: SINGEL

BOR: HAMMARBY 
SJöSTAD  

I STOCKHOLM
MEdLEM:  

SEDAN 2006
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demokratikoll.  Del 3 av 3. Andra vägar att påverka
I en kort serie om tre delar kan du lära dig mer om hur IOGT-NTO fungerar 
och om hur du kan påverka organisationens framtid.

tidigare i den här serien har vi 
främst fokuserat på de formella 
strukturerna inom IOGT-NTO. 
Vi har konstaterat att all makt i 
organisationen i grunden utgår 
från medlemmarna och att 
demokratin bygger på en repre-
sentativ modell. Medlemmen 
röstar på föreningsmötet som 
utser ombud till distriktsårs  
mötet som utser ombud till 
kongressen.

Den vägen känns ibland väl-
digt lång, och låt oss vara ärliga: 
Alla gillar inte formella möten 
som sätt att påverka. Det finns 
dock andra vägar att föra fram 
dina åsikter och förslag.

ring eller mejla: Det enklaste 
är kanske att ringa eller mejla 
den som är ordförande i fören-
ingen eller distriktet. Oftast blir 
den som är förtroendevald bara 
glad över att enskilda medlem-
mar hör av sig. Tänk dock på att 

det är smartast att vara kon-
struktiv och inte bara klaga på 
eventuella problem. Föreslå sätt 
att förbättra situationen! Och 
glöm för all del inte att ge beröm 
när du tycker att någon gjort 
något bra.

skriv en insändare: Ett annat 
bra forum är distriktets tidning 
eller Accent. Här finns plats för 
korta insändare eller ibland läng-
re debattartiklar. Du är förstås 
inte garanterad plats i tidningen, 
men chansen att komma med är 
ganska stor. Skriv kort och kärn-
fullt, gå rakt på sak.

använd sociala medier: Både 
förbundet och många distrikt har 
egna Facebooksidor idag. Där 
kan du både ta del av vad som 
är på gång och ställa frågor och 
lämna förslag. Många förtroen-
devalda har också egna bloggar 
som kan fungera som en arena 

för dialog. Och du kan ju alltid 
starta din egen blogg! 

var med på rådslag: Med 
jämna mellanrum arrangeras 
olika typer av rådslag, både av 
IOGT-NTO-förbundet och distrik-
ten. Det kan gälla en specifik 
fråga som jämställdhet eller 
handla mer generellt om orga-
nisationens framtid, exempelvis 
inför en kongress. Till skillnad 
från årsmöten och kongresser 
är inte det här några beslutande 
församlingar utan rena diskus-
sionsforum med en mer avslapp-
nad stämning.

skriv en motion: Ett bra sätt att 
garanterat få in sina synpunkter 
och förslag i de formella struk-
turerna är att skriva en motion. 
I grunden är det inget annat än 
ett skriftligt förslag, men enligt 
stadgarna måste de motioner 
som kommer från medlemmarna 
tas upp på årsmötet eller kon-
gressen så länge de kommit in 
inom utsatt tid. Håll utkik efter 
sista motionsdatum i kallelserna 
till förenings-, distriktsårsmöten 
och kongresser! För några kon-
kreta tips på hur du bäst skriver 
en motion, se nedan.

PiERRE AndERssOn

Fakta. Sex tips för motionären

som enskild medlem har  
du rätt att lämna in motioner 
till såväl kongresserna som  
till årsmöten på förenings-  
och distriktsnivå. Men hur gör 
man när man skriver en?  
Frågan är både enkel och  
svår att svara på – en motion 
kan se ut nästan hur som helst. 
Här är några tips:

1.    Skriv inte för långt. Förklara 
bakgrunden till ditt förslag 
men gör det tydligt och 
kortfattat.

2.    Skriv tydligt överst att det 
är en motion till IOGT-NTOs 
kongress i Göteborg.

3.    Sätt en beskrivande och 
tydlig rubrik.

4.    Sist i motionen bör du ha 
med en eller flera tydliga 

att-satser. Formulera dig 
ungefär ”Jag föreslår därför 
att … och att …” Om du har 
flera att-satser: Dela upp 
dem på flera rader så att 
det är enkelt för kongressen 
eller årsmötet att se exakt 
vad du föreslår.

5.    Om du kan få din förening att 
ställa sig bakom din motion 
ger det oftast en större 

tyngd än om du skriver under 
som enskild medlem när den 
kommer upp på högre nivåer 
i organisationen.

6.    Skriv under med ditt namn 
och helst vilken förening 
du är medlem i. Det är vik-
tigt för att man ska kunna 
kontrollera att du verkligen 
är medlem och har rätt att 
motionera.

Gör dig hörd utanför 
strukturerna Safari
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som Accents trogna läsare vet 
är jag inte IOGT-NTO:s ord-
förande på heltid. Till yrket 
är jag forskare och håller till 
på Stockholms universitet. 

För mig är det viktigt att ordförandeska-
pet betraktas som ett förtroendeuppdrag 
och inte som ett jobb. Jag är ordförande 
för att våra medlemmar har valt det, och 
jag är ohyggligt stolt över det förtroendet. 
Det är bara så länge det finns som jag kan 
ha mitt uppdrag kvar. Att vara arvoderad 
på halvtid gör också att jag aldrig kan 
frestas att försöka göra allt själv. Jag ser 
det istället som att jag leder ett gigantiskt 
lagarbete. 

men jag är också stolt över mitt yrke. 
Jag får ibland frågan: ”men Anna, du som 
är så engagerad: varför jobbar inte du 
med något nyttigt?” Att forska och under-
visa om fransk renässanslitteratur anses 
alltså inte vara till någon nytta. Föga 
överraskande är jag av en annan åsikt. 
Själv brinner jag för renässansen (som 
brukar avgränsas till åren 1450-1650). 
Det var då människan började definiera 

vad en humanist är (någon som ägnar 
sig åt lärande och resande i många olika 
bemärkelser, och därmed kan bli en tole-
rant och öppen människa). Det var då det 
kom lagar om religionsfrihet, och det var 
under den perioden som sammanlagt ett 
trettiotal kvinnor befann sig i regerande 
ställning runt om i Europa. 

Fyra gånger om året arbetar jag i Paris 
tillsammans med forskarkollegor på Sor-
bonne, universitetet som samlat humanis-
ter från många kulturer sedan 1100-talet. 
Det vi diskuterar där, via renässanslittera-
turen (Dante, Montaigne, Shakespeare), 
är ämnen som är brännande aktuella idag, 
och vi gör hela tiden paralleller: religions-
krig, politik, demokrati, den mänskliga 
naturen. 

För mig befruktar de båda världar jag 
rör mig mellan (folkrörelsevärlden och 
den akademiska) ständigt varandra. I 
båda handlar det om att försvara det som 
är viktigt, och på riktigt; det goda samta-
let, och att ha väldigt roligt med varandra; 
att undersöka vad som gjort och gör skill-

nad för människan – vad som gör världen 
bättre; det livslånga lärandet. Man lär så 
länge man har elever, brukade Farmor 
säga, och jag håller med. Att undervisa 
och att på andra sätt (t ex genom artiklar 
och böcker) dela med mig av min forsk-
ning är min passion. 

man får gärna tycka att det jag gör är 
totalt ointressant. Man får gärna säga att 
det jag gör inte är till någon som helst nyt-
ta. Men jag vill lyfta diskussionen: behö-
ver vi språk och litteratur och historia, 
eller klarar vi oss utan?

och för den som vill se hur jag har det 
på jobbet kan jag rekommendera en titt 
på följande länkar: 

http://korta.nu/pjz9z
http://korta.nu/et536

när människan blev humanist

Stolt renässansforskare

Förbundsordföranden. Anna Carlstedt
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Här finns  
IOGT-NTO
STOCKHOLM, 01/A 
Kontaktperson: Kajsa Elveberg 
08-21 37 51, 0707-78 70 03 

UPPSALA, 03/C 
Kontaktperson: Mona Örjes 
018-12 14 86, 0733-83 83 42 

SÖDERMANLAND, 04/D 
Kontaktperson: Micael Söderström, 
0155-28 15 40, 070-770 99 57 

ÖSTERGÖTLAND, 05/E 
Kontaktperson: Ulf Zetterström, 
013-10 40 40, 073-383 83 39

JÖNKÖPING, 06/F 
Kontaktperson: Tomas Nylén,  
036-12 07 10, 073-056 44 88 

KRONOBERG, 07/G 
Kontaktperson: Anders Karlman, 073-271 76 04 

KALMAR, 08/H
Kontaktperson: Jashar Gashi, ordförande,  
073-271 77 20

GOTLAND, 09/I 
Kontaktperson: Monica Engström-Thomsson,
0498-21 50 43, 070-190 84 34

BLEKINGE, 10/K 
Christer Karlsson, Leif Ottosson, 
0457-157 11, 0733 - 83 83 31 

SKÅNE, 11/LM 
Kontaktperson: Peter Tuvegård, 
040-611 51 15, 070-190 84 05

HALLAND, 13/N 
Kontaktperson: Leif Arne Gustavsson 
0346-164 90, 0703-777 187 

GÖTEBORG OCH BOHUSLÄN, 14/O 
Kontaktperson: Malin Westergren (föräldraledig), 
vik Daniel Carlryd, 031-77 57 860 

ÄLVSBORG, 15/P
Kontaktperson: Anneli Simu Gunnarsson,  
Ola Österlund, 033-10 32 72, 076-84 28 283

SKARABORG, 16/R 
Kontaktperson: Petra Berghäll, 0500-48 34 13 

VÄRMLAND, 17/S 
Kontaktperson: Monica Ståhl, ordförande, 
054-18 77 72, 073-040 16 09 

ÖREBRO, 18/T 
Kontaktperson: Per Holm 
019-13 85 65, 019 -611 58 14 

VÄSTMANLAND, 19/U 
Kontaktperson: Per-Erik Lundberg, ordförande, 
070-395 96 10

DALARNA, 20/W 
Kontaktperson: Krister Broberg, ordförande, 
0243-851 05, 073-511 46 13

GÄVLEBORG, 21/X 
Kontaktperson: Krister Lundgren, ordförande, 
0650-14791, 0738-17 72 34 

VÄSTERNORRLAND, 22/Y 
Kontaktperson: Mats Lööw (Medelpad), Ingela 
Sjöberg (Härnösand)
0660-175 95, 076-135 85 86, 070-284 88 21 

JÄMTLAND, 23/Z 
Kontaktperson: Charlotte Henriksson
063-13 20 45 

VÄSTERBOTTEN, 24/AC 
Kontaktperson: Inger Malmén, 0730-45 90 90

NORRBOTTEN, 25/BD 
Kontaktperson: Anna-Lena Gröhn 
073-0911 767
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13/N
07/G

16/R
08/H

09/I14/O
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18/T

19/U
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04/D
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15/P

16/R

Värva en medlem!

Förnamn *

MEDLEMSLÖFTE
Som medlem i IOGT-NTO lovar jag att arbeta 
för ett bättre samhälle utifrån IOGT-NTO-
rörelsens grundsatser och program. 

Därmed lovar jag att leva helnyktert, det vill 
säga att ej använda alkoholdrycker med högre 
alkoholhalt än 2,25 volymprocent, narkotika 
eller andra gifter med berusande effekt.

Jag står bakom IOGT-NTO:s medlemslöfte och vill bli medlem
Jag godkänner att IOGT-NTO sparar och hanterar mina personuppgifter.
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Efternamn *

Gatuadress *

Postnummer * Ort *

E-postadress

Personnr (10 siffror) * Telefonnr

Värvarens personnr

Skicka in talongen till IOGT-NTO, Box 12825, 112 97 Stockholm

Namnteckning *

IOGT-NTO är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med din med-
lemsansökan. Personuppgifterna kommer IOGT-NTO att använda för att föra medlemsregister och behandlas 
inom ramen för IOGT-NTO:s verksamhet. De kan också komma att överlämnas för behandling till annan part 
som IOGT-NTO har ett avtal med, exempelvis för administration av medlemsavgifter eller för erbjudanden 
om tjänster och produkter till dig som medlem.

IOGT-NTO är angelägen om att de personuppgifter som registreras är riktiga. För att ge dig som medlem 
bästa möjliga service är det därför viktigt att du meddelar oss eventuella förändringar. Du kan när som 
helst skicka en skriftlig begäran till oss om information om vilka personuppgifter om dig som behandlas.

Vill du inte att dina personuppgifter överlämnas till annan för exempelvis marknadsföringsändamål är du 
välkommen att skriftligen anmäla detta till oss.

Eventuellt önskad förening

* Obligatoriska uppgifter.



Info

www.iogt.se • www.sobernet.nu • 08-672 60 05 • info@iogt.se 

IOGT-NTO INFORMERAR

Värvarnytt
Vill du vara uppdaterad på värvning? Pre-
numerera på vårt nyhetsbrev om värvning. 
Maila olle.andersson@iogt.se och anmäl dig!

Värvartävling för 
föreningar
Boka redan nu in en värvaraktivitet den 
4–5/5 då det är föreningsvärvarkampanj. 

Skyltbidrag
Det går att söka bidrag för att skylta om våra 
lokaler med nya loggan. Information har gått 
ut till föreningar och distrikt. Om du inte fått 
det, kontakta eva.blomqvist@iogt.se.

Folknykterhetens vecka 
Dags att planera inför Folknykterhetens 
vecka, som i år äger rum v 20! Årets kampanj 
genomförs tillsammans med övriga IOGT-
NTO-rörelsen. Mer information kommer. 

Under mars och april genomför alla IOGT-NTO-distrikt sina 
årsmöten. På www.iogt.se hittar du datum för när ditt distrikt 
har årsmöte – kolla i kalendariet.

NU ÄR DET DAGS

DiSTRikTS-
AllA DATUm på ioGT.SE

Ombud till distriktsårsmötet utses av föreningarna, men även 
om du inte är ombud kan det vara intressant att lyssna på 
årsmötesförhandlingarna. 

åRSmöTEN 2012

Kurs om portalen för 
ideella uppdrag
Genom IOGT-NTO:s portal för ideella 
uppdrag ska det bli enklare för distrikten att 
nå ut till nya och gamla medlemmar som vill 
engagera sig. Kursen är kostnadsfri och hålls 
den 2–4/3. Anmäl ditt distrikt med minst 
två deltagare till Ella Sjödin, ella.sjodin@
iogt.se, 0733-72 62 30. 

IOGT-NTO-rörelsen upp-
märksammar 8 mars
Tillsammans med ett 50-tal organisationer 
kommer IOGT-NTO-rörelsens Interna-
tionella Institut att uppmärksamma den 
Internationella kvinnodagen på Histo-
riska museet i Stockholm. Internationella 
Institutet kommer bland annat att bidra 
med ett seminarium om alkohol som ett 
utvecklingshinder och kopplingen till våld 
mot kvinnor. Boka din biljett på Historiska 
museets hemsida!

Följ med till Bryssel
Är du intresserad av alkoholpolitik? Följ 
då med till Bryssel den 23 till 25 april! 
Under tre dagar träffar vi politiker och or-
ganisationer som arbetar med alkoholfrå-
gan inom EU. Flera pass hålls på engelska. 
IOGT-NTO står för resa, boende och mat. 
Vi vänder oss främst till dig som tidigare 
inte deltagit på våra folkrörelselobbyistre-
sor till Bryssel. För att anmäla ditt intresse 
skriver du ett mejl eller brev och berättar 
varför du vill delta. Sista anmälningsdag 
är 14 mars till Ella Sjödin, ella.sjodin@
iogt.se, 08-672 60 30.

5 sätt att engagera dig
	Värva en medlem till IOGT-NTO
	Delta på distriktsårsmöte
	Läs nyheter på www.accentmagasin.se
	Gå en studiecirkel via NBV
	Skriv en insändare för 

alkoholfria lokaler 

UTBILDNINGAR 2012
Vill du veta mer om innehållet eller har du andra 
frågor, se hemsidan, mejla info@iogt.se eller ring 
08-672 60 05. I kurskostnaden ingår (om inget 
annat anges) resa med billigaste färdsätt, mat samt 
övernattning i dubbelrum om kursen varar flera dagar. Anmälningar till alla utbildningar görs på hemsidan www.iogt.se. 

KALENDARIUM
Mars
2–4 �������Utbildning i IOGT-NTO:s portal för 

ideella uppdrag, Mölnlycke 
3 �����������Regional samling distriktsstudie-

ledare, Värnamo 
4 �����������Regional samling distriktsstudie-

ledare, Sundsvall 
7–8 �������Projektledarutbildning, startträff för 

distansutbildning, Mölnlycke 
8 �����������Internationella kvinnodagen 
15 ���������Grundkurs registeransvariga, 

Saltsjö-Boo 
16 ���������Fördjupad kurs registeransvariga, 

Saltsjö-Boo 
23–24 ���Finansiera din projektidé, Mölnlycke 
24 ���������Regional kampanjutb, Halmstad 

24–25 ���Utveckla föreningen – Lärgemenskap, 
träff 2, Saltsjö-Boo

31 ���������Regional kampanjutbildning, Stock-
holm 

april
3 �����������Accent nr 3 kommer ut 
14 ����������Regional kampanjutbildning, Karl-

stad
14–21 ���Utbildning värvarteamsledare, Kroa-

tien 
15–30 ���Antilagningskampanj inför Valborg 
17–19 ���Eldsjälsutbildning för lokala seniorer, 

träff 1, Mölnlycke 
20 ���������Regional idébytardag sociala företag, 

Torslanda 

20–21���Regional utbildning i Gapminder, 
Torslanda 

20–21���Regional utbildning i Gapminder, 
Sundvall 

27 ���������Nätverksträff för distriktsordförande, 
Stockholm 

27 ���������Regional idébytardag sociala företag, 
Arboga 

27–29 ���Socialt forum, Arboga 

Maj
4 �����������Utbildning IOGT-NTO:s nätverk för 

partipolitiskt aktiva och folkrörelse-
lobbyister, Stockholm 

4 �����������Mentorsträff för sociala företag, 
Stockholm 

IOGT-NTO:s 
kampanjutbildningar 
För dig som vill lära dig metoder för kam-
panjarbete så att IOGT-NTO syns och hörs! 
Utbildningen genomförs på tre ställen och 
man deltar på den närmaste. Utbildningen i 
Halmstad planeras att webbsändas. 
När & var: Lör 24/3 i Halmstad, lör 31/3 i 
Stockholm, lör 14/4 i Karlstad.
KostNad: 350 kr. Du deltar på den utbildning 
som är närmast dig.
aNMälaN: Senast den 2/3 (Halmstad), 
9/3 (Stockholm), 23/3 (Karlstad). 

Träffa partipolitiskt aktiva 
och folkrörelselobbyister
En dag för dig som i din politiska gärning 
också vill påverka alkohol- och narkotika-
politiken. Eller för dig som är en av IOGT-
NTO:s folkrörelselobbyister och nu vill lära 
dig mer. 
När: 4/5
var: Stockholm 
KostNad: 350 kr
aNMälaN: Senast den 13 april.

Eldsjälsutbildning för 
seniorer 
Är du senior och känner att du har lite mer 
tid för att engagera dig i IOGT-NTO? Vi 
söker lokala eldsjälar som brinner för IOGT-
NTO och vill se saker hända.
När: Träff#1 17–19/4, träff#2 11–13/9, 
träff#3 20–22/11.
var: Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke 
KostNad: 0 kr, enkelrumstillägg 400 kr/natt.
aNMälaN: Senast den 25 mars.

ANMäLNINGAR TILL DE OLIKA UTBILDNINGARNA GöRS på hEMSIDAN, www.IOGT.SE/UTBILDNINGAR!

Finansiera din projektidé
Här är kursen för dig som behöver verktyg 
för att finansiera din projektidé. Vi utgår 
från den lilla projektidén, konkretiserar den, 
lär oss om finansiering och utvecklar kun-
nandet för att skriva en bra projektansökan. 
När: 23–24/3 
var: Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke 
KostNad: 1 000 kr 
aNMälaN: Senast den 2 mars.

Gapminder
Kursen vänder sig till medlemmar som är 
intresserade av alkoholpolitik och vill lära 
sig ett nytt verktyg för att presentera statistik 
runt alkohol. 
När & var: 20–21/4 i Sundsvall, 20–21/4 
i Torslanda, 4–5/5 i Stockholm
KostNad: Sundsvall och Stockholm 650 kr, 
Sundsvall 850 kr 
aNMälaN: Senast den 30 mars resp 13 april.

Socialt forum 
Under en familjevänlig helg finns det något 
för alla åldrar. För de vuxna finns det semi-
narier i aktuella ämnen. För barn mellan 5 
och 18 år erbjuds anpassad verksamhet. 
När: 27–29 april 
var: Herrfallet utanför Arboga 
KostNad: 1 000 kr/vuxen, 500 kr/barn 12–18 
år, under 12 år gratis. Max 2 500 kr/familj. 
aNMälaN: Senast den 6 april.
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UTBILDNINGAR 2012
Vill du veta mer om innehållet eller har du andra 
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08-672 60 05. I kurskostnaden ingår (om inget 
annat anges) resa med billigaste färdsätt, mat samt 
övernattning i dubbelrum om kursen varar flera dagar. Anmälningar till alla utbildningar görs på hemsidan www.iogt.se. 

KALENDARIUM
Mars
2–4 �������Utbildning i IOGT-NTO:s portal för 

ideella uppdrag, Mölnlycke 
3 �����������Regional samling distriktsstudie-

ledare, Värnamo 
4 �����������Regional samling distriktsstudie-

ledare, Sundsvall 
7–8 �������Projektledarutbildning, startträff för 

distansutbildning, Mölnlycke 
8 �����������Internationella kvinnodagen 
15 ���������Grundkurs registeransvariga, 

Saltsjö-Boo 
16 ���������Fördjupad kurs registeransvariga, 

Saltsjö-Boo 
23–24 ���Finansiera din projektidé, Mölnlycke 
24 ���������Regional kampanjutb, Halmstad 

24–25 ���Utveckla föreningen – Lärgemenskap, 
träff 2, Saltsjö-Boo

31 ���������Regional kampanjutbildning, Stock-
holm 

april
3 �����������Accent nr 3 kommer ut 
14 ����������Regional kampanjutbildning, Karl-

stad
14–21 ���Utbildning värvarteamsledare, Kroa-

tien 
15–30 ���Antilagningskampanj inför Valborg 
17–19 ���Eldsjälsutbildning för lokala seniorer, 

träff 1, Mölnlycke 
20 ���������Regional idébytardag sociala företag, 

Torslanda 

20–21���Regional utbildning i Gapminder, 
Torslanda 

20–21���Regional utbildning i Gapminder, 
Sundvall 

27 ���������Nätverksträff för distriktsordförande, 
Stockholm 

27 ���������Regional idébytardag sociala företag, 
Arboga 

27–29 ���Socialt forum, Arboga 

Maj
4 �����������Utbildning IOGT-NTO:s nätverk för 

partipolitiskt aktiva och folkrörelse-
lobbyister, Stockholm 

4 �����������Mentorsträff för sociala företag, 
Stockholm 

IOGT-NTO:s 
kampanjutbildningar 
För dig som vill lära dig metoder för kam-
panjarbete så att IOGT-NTO syns och hörs! 
Utbildningen genomförs på tre ställen och 
man deltar på den närmaste. Utbildningen i 
Halmstad planeras att webbsändas. 
När & var: Lör 24/3 i Halmstad, lör 31/3 i 
Stockholm, lör 14/4 i Karlstad.
KostNad: 350 kr. Du deltar på den utbildning 
som är närmast dig.
aNMälaN: Senast den 2/3 (Halmstad), 
9/3 (Stockholm), 23/3 (Karlstad). 

Träffa partipolitiskt aktiva 
och folkrörelselobbyister
En dag för dig som i din politiska gärning 
också vill påverka alkohol- och narkotika-
politiken. Eller för dig som är en av IOGT-
NTO:s folkrörelselobbyister och nu vill lära 
dig mer. 
När: 4/5
var: Stockholm 
KostNad: 350 kr
aNMälaN: Senast den 13 april.

Eldsjälsutbildning för 
seniorer 
Är du senior och känner att du har lite mer 
tid för att engagera dig i IOGT-NTO? Vi 
söker lokala eldsjälar som brinner för IOGT-
NTO och vill se saker hända.
När: Träff#1 17–19/4, träff#2 11–13/9, 
träff#3 20–22/11.
var: Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke 
KostNad: 0 kr, enkelrumstillägg 400 kr/natt.
aNMälaN: Senast den 25 mars.

ANMäLNINGAR TILL DE OLIKA UTBILDNINGARNA GöRS på hEMSIDAN, www.IOGT.SE/UTBILDNINGAR!

Finansiera din projektidé
Här är kursen för dig som behöver verktyg 
för att finansiera din projektidé. Vi utgår 
från den lilla projektidén, konkretiserar den, 
lär oss om finansiering och utvecklar kun-
nandet för att skriva en bra projektansökan. 
När: 23–24/3 
var: Wendelsbergs folkhögskola, Mölnlycke 
KostNad: 1 000 kr 
aNMälaN: Senast den 2 mars.

Gapminder
Kursen vänder sig till medlemmar som är 
intresserade av alkoholpolitik och vill lära 
sig ett nytt verktyg för att presentera statistik 
runt alkohol. 
När & var: 20–21/4 i Sundsvall, 20–21/4 
i Torslanda, 4–5/5 i Stockholm
KostNad: Sundsvall och Stockholm 650 kr, 
Sundsvall 850 kr 
aNMälaN: Senast den 30 mars resp 13 april.

Socialt forum 
Under en familjevänlig helg finns det något 
för alla åldrar. För de vuxna finns det semi-
narier i aktuella ämnen. För barn mellan 5 
och 18 år erbjuds anpassad verksamhet. 
När: 27–29 april 
var: Herrfallet utanför Arboga 
KostNad: 1 000 kr/vuxen, 500 kr/barn 12–18 
år, under 12 år gratis. Max 2 500 kr/familj. 
aNMälaN: Senast den 6 april.
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Tjugan-lotter  att vinna. Sex lotter vinner förstapristagaren, två 
lotter vardera får de tio som därnäst har tur i dragningen. Skicka in 
lösningen till accent, box 128 25, 112 97 Stockholm, senast 15 mars 
2012. märk kuvertet kryss 2/2012.

NAMN

ADRESS

pOStADRESS

Första pris, tre miljonlotter: Inga Fredriksson, Sävsjö.
varsin miljonlott eller två tjugan-lotter vinner: Anna-Lena 
Skoglundh, Stockholm, Gösta Moberg, borås, Jan Segersten, 
karlskoga, Ingrid Febring, degerfors, Elsie Gryth, karlshamn, 
Lotta och Gunnar Berglund, Skellefteå, Mary Carlsson, 
valdemarsvik, Nils Dåverhög, kristinehamn, Jan Larsson, 
vetlandach Barbro Hällbom, klintehamn.
accent gratulerar!

skiCkA in OCh vinn!  Lösning nR 10 2011

 vinnARE nR 10 2011

Korsord. Nummer 2/2012

S K K

Accent-kryss L Ö K F O D R A L

nr 10-2011 S O L E N E P A

Lösning F J U L K L A P P

E N C L G A P

P B S I M U L E R A

P R I S G E K A D O N A T A V

E F T E R S Ö K T E S T O R K N A

C Y F E R R A R A C I T A T

S I L V E R L O A R T H A I T I

S A M T I D E N S R A K T E K

M O T V A T T E N L Å S H A

K V A D H O N Ö N S K A T S E N

I E K A A L L  T A R A I D E

S T O R S T Ä D A D E S T R Ö G E N

DEN PRISAD  --- MÄ
YTTRE MODER KARL-
ÖVÄRL- ÄNGLA- STATÖ-

DET ÄR DEN STAD SERA
REDAN

UPP-
FUNNET
EPIKURÉ

DUGER
EFTER INTE EN

SOVJET ENDA SA-
BEL TILL

SOM EN LÖSA- FÖR VIKTIG
HÖGER RENS VÄSTER- FÖR
SÄNDE I LILLA BOTTEN UNG
BERLIN BLÅ SKIV- FAMILJ

HÄCKLAS BARA PÅ DEN FLÖJT- DE ÄR RESPEK- SPELARE
UTAN HÅN NATU- HELIGE, GUD FLITIGA Accent TABEL
MÅNGEN RIST- NORSK HALKA PÅ SCHENK Nr 2 TEMPEL
I KRITA LÄGER KUNG SLANG PÅ ISEN RIDDARNA

HÖRS
BARN PÅ

DAGIS
FLICKA

FORNT SLAG- ÄR
DANS- SIDA ÄR LÄTT

PALATS RYSK VISSA BRÄCKT
DRÄKT SUGGOR

KAN MAN
I GARDE- JU SIG
ROBEN OLYCKA

BÖNA LIGGA I GROV- BLEV
HAR LIGGANDE KORNIGA TILL IS

MUSÉER FYND HÅLLER KUNDE
MYCKET FÖR HARE VALA

LÄNG- VÄXER NAVEL-
TADE PÅ MYR SKÅDARE SPANN- FYLLER
HEM ELLER PAT- MÅL JAPAN

STRAND RIARK

FOT- ARVS- TORDE BIPRO-
BOLLS- MASSA EJ SNU- DUKT
FÖR- DJUR I SARE POSI-
BUND FLOCK FÖRBUD TIONER

ÄR BAK- RUTA I BRU- 
BESVÄR MONO- KAR  
KRAM- POL SMÅ  
DJUR SÅR  

VILL
VILSEN
VETA

SÅDANT SOM 

Kryss och foto: Anders Perstrand

SÄGS VISSA
IDÉER VARA

DETTA KORSORD
HANDLAR OM
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I år inrättar vi ett nytt pris – IOGT-NTO:s Soberhjälte. Priset är på 25 000 kronor och delas 
ut till en eller flera mottagare (personer eller organisationer) som under året verkat för våra 
kärnvärden: nykterhet, gemenskap och påverkan. 

En jury är utsedd av arbetsutskottet. Juryn består av förbundsordförande Anna Carlstedt, 
Bengt Göransson, Anja Karinsdotter och Erik Wagner. Priset delas ut i Stockholm på Folk-
nykterhetens dag den 17 maj. 

Du kan nominera din Soberhjälte! Det gör du på iogt.se/soberhjalte där det också finns 
ytterligare information. Juryn tar emot nomineringar till och med 17 april. Frågor besvaras 
via erik.wagner@iogt.se eller 08-6726023. 

Är du eller någon du känner  
IOGT-NTO:s SOBERHJÄLTE 2012?

Posttidning b
Accent, Box 12825
112 97 Stockholm


